PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME
TROTE

ATA DA12a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE
VILA GUILHERME TROTE (PVGT)
.
(Biênio 2017/2019)
Local: Salão principal do PVGT
Data:04/10/ 2018
Horário:16:05h às 17:25horas

I. PAUTA :






Leitura da ata da reunião anterior;
Posse da conselheira Sandra Tomboly;
Livro sobre o Parque do Trote
Desenvolvimento do projeto de Equoterapia
Relatório sobre o Pós evento Revelando São Paulo.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
.

Leitura da ata da reunião anterior;
A coordenadora Karen faz a leitura da ata da reunião anterior, onde um dos itens era
a visita do arquiteto Mauro do DPH. Ao término da leitura a CG Shirley pergunta sobre
as devolutivas sobre as restaurações, principalmente do Salão de Eventos. O que
seria possível ser realizado pelos próprios frequentadores sob orientação do DPH?
Karen informa que fará a cobrança ao arquiteto.
 Posse da conselheira Sandra Tomboly
Havendo 3 candidatos, a CG Sandra foi a única que participou efetivamente das
eleições, tomando posse e sendo parabenizada pelos demais conselheiros.
Foi dada a posse oficial, com entrega de certificado e assinatura de termo de posse.


Livro sobre o Parque do Trote

A CG Shirley comenta sobre seu projeto de livro (O Parque do Trote, seus
personagens e suas histórias) desenvolvido para participar do edital do VAI II em
2015, com anuência da SVMA e que apesar de não ter sido contemplado ainda
continua nos planos da CG e de seu colega jornalista Eduardo Britto. A CG Shirley
coloca que de seu ponto de vista o livro deveria ser escrito e publicado sem patrocínio
privado, pois seria dedicado a escolas e bibliotecas pública e não teria fins lucrativos.
Mas informa que o jornalista Eduardo Britto já acha interessante o patrocínio de
empresa privadas, opinião compartilhada pelos CG presentes.



Desenvolvimento do projeto de Equoterapia

CG Ramos comenta sobre reunião que teve mais cedo no PVGT com o Arquiteto
Mauro, Karen, Adria e voluntárias do projeto para avaliação das baias, programação
de limpeza da área (que será realizada pelo próprio parque) e planejamento da
reforma.



Relatório sobre o Pós-evento Revelando São Paulo.

A Coordenadora Karen fala do evento Revelando São Paulo ocorreu no período 19 a
23 de setembro de 2018. Comenta que os seus efeitos são sentidos pelo parque e
seus frequentadores desde o dia 12/ 09 quando as primeiras barracas começam a ser
montadas, as ações preventivas para se receber grande número de pessoas são
tomadas e ainda o salão de festa é esvaziado para abrigar a imagem de Nossa
Senhora.
O relatório do pós-evento (anexado) tem o levantamento de número de pessoas que o
parque recebeu, os danos causados, os benefícios percebidos, os itens não atendidos
no contrato entre partes para o evento, entre outros. O Cecco trote também anexa a
esta ata o seu relatório pós-evento focado no Salão de Festas.


Próxima reunião do CG

A próxima reunião será marcada via email, pela coordenadora Karen.



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 12a 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,06 de outubro 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)
Marcel Marigo (representante da Secretaria da Saúde)
Sandra Tomboly (CG Titular)
Eliseu (representante da Prefeitura Regional)
José Ramos (CG Entidade)
Shirley M Suzuki (CG titular)

