
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME 

TROTE 

 

ATA DA8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE 
VILA GUILHERME TROTE (PVGT) 

. 
(Biênio 2017/2019) 

 

Local: Salão principal do PVGT 

Data:16/ 08/ 2018 

Horário:15:15h às 17:20 horas 

 

I. PAUTA : 

 

 Participação do arquiteto Mauro do Departamento do Patrimônio Histórico da 
Secretaria Municipal da Cultura (DPH) 

 Eleição para vagas remanescentes do CG do PVGT 

 Encerramento 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

. 

    Apresentação do Arquiteto Mauro do DPH 

  A coordenadora Karen apresenta o arquiteto Mauro, designado pela Secretaria da 

Cultura para fazer parte do Conselho Gestor do PVGT, com ressalva de que ele 

mesmo só participará em ocasiões em que houver pauta pertinente ao DPH, conforme 

solicitado por ele. 

   O arquiteto explica que seu departamento tem função de cuidar de imóveis onde 

existe interesse para preservação. Comenta que quando iniciou os estudos para o 

tombamento do Parque do Trote, a Sociedade Paulista de Trote ainda usufruía do 

parque de uma forma muito precária. Usavam inclusive o salão menor, que já foi salão 

de bailes. Há fotos que poderiam ser disponibilizadas via site da Secretaria de Cultura.  

Em seguida o arquiteto explicou como funciona o processo de tombamento de 

qualquer imóvel que busca verificar se existe o interesse na preservação, mas que 

aqui no Brasil é visto como um castigo pelos proprietários do imóvel, que encontram 

dificuldades em realizar devida manutenção, resultando em deterioração das 

estruturas. No caso do Parque do Trote houve grande empenho do DPH para que não 

houvesse dano ao parque já que o projeto aprovado para uma empresa privada 

(Vivenda) que exploraria a área anexa (Mart Center) seria muito prejudicial ao parque 

e que só não foi executado pela crise econômica que envolveu o País (2008). Enfatiza 

que o tombamento não foi prejudicial ao parque e o próprio salão principal que ele 

considera um “espaço vivo”, utilizado pelos frequentadores.  Ele reforça a ideia de ter 

um parque atrativo, com pressão dos frequentadores para investimentos, única forma 

de se sensibilizar a administração pública. Além disso sugere o envolvimento dos 

empresários locais para pequenos investimentos, como a questão da jardinagem que 



poderia ter canteiros adotados por pequenas empresas da região, tendo como 

contrapartida a colocação de pequenas placas de propaganda. 

Sobre dúvida da CG Ana Célia sobre uma manutenção das paredes do salão, o 

arquiteto comenta que a cobertura das paredes deve ser realizada com cal. Mas no 

atual estado é preciso fazer a retirada das camadas de tinta latex e ainda restaurar a 

camada de argamassa à base de cal sobre os tijolos. Comentou-se sobre a 

recomendação da SVMA embasada em resposta do DPH sobre o procedimento para 

a manutenção. A coordenadora Karen irá localizar o documento para o conhecimento 

dos CG e do arquiteto. De qualquer forma, o arquiteto sugere que o contato pessoal 

no DPH é muito mais produtivo do que o contato via ofícios, onde as dúvidas nem 

sempre podem ser sanadas. Para o salão principal pode ser realizado um contato com 

o DPH no setor específico para que possa ser realizada uma restauração por partes, 

conforme disponibilidade de verbas, que poderia ser realizada, por exemplo, através 

de contato com empresários locais.  

O arquiteto Mauro comenta sobre evento que ocorrerá no final de semana (Jornada do 

Patrimônio) em que os locais tombados em São Paulo estariam abertos à visitação. E 

acrescenta que o PVGT não foi incluído.  

 

 Projeto de Equoterapia  
 A coordenadora leu a resposta enviada pela SVMA sobre o ofício da APGAM, 

solicitando autorização para vistoria das cocheiras, com o objetivo de restaurar uma 

delas, para desenvolvimento do projeto em questão. 

Mauro ressalta que há necessidade de se considerar o projeto já existente de 

restauração das cocheiras, a fim de agilizar o processo, visto que o projeto já foi 

aprovado por todos os órgãos competentes e a única coisa a ser feita seria 

desmembrá-lo para realizar a restauração por partes, o que pode facilitar o interesse 

da iniciativa privada. A coordenadora Karen diz que pode encaminhar memorando à 

SVMA solicitando cópia do projeto para conhecimento da APGAM. 

 

 Eleição de vagas remanescentes do CG do PVGT  
 A coordenadora comenta sobre as eleições que devem ocorrer no sábado, dia 18 de 

agosto de 2018, das 10h 00 às 16h 00, e que haveriam 3 candidatos para as 5 vagas 

disponíveis. 

 

 Informes 

Sem informes 

 

  Próxima reunião do CG 

Devido ao evento Revelando São Paulo a próxima reunião ainda será acordada, entre 

os conselheiros, via Whatsapp . 

 

 Pauta da próxima reunião 

A ser definida durante o mês 

 

 Encerramento 



Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora 

Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  11a Reunião Ordinária  do Conselho 

Gestor do Parque Vila Guilherme Trote.  

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como 

ANEXO 1 desta Ata. 

 

São Paulo,27 de agosto de 2018. 

 

 

 

Conferência: 

 

________________________ 

Karen Gonçalves Ikuta 

Administradora do Parque Vila Guilherme Trote 

Coordenadora do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT) 

 

Ana Célia  (representante da Secretaria da Saúde) 

 

Cristina Argenta (CG Titular) 

 

Eliseu  (representante da Prefeitura Regional) 

 

José Ramos (CG Entidade) 

 

Mauro (representante da Secretaria da Cultura) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

 

 

 






