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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME 

TROTE 

 

ATA DA13a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE 
VILA GUILHERME TROTE (PVGT) 

. 
(Biênio 2017/2019) 

 

Local: Salão principal do PVGT 

Data:22/11/ 2018 

Horário:16:10h às 17:40horas 

 

I. PAUTA : 

 

 Leitura da ata da reunião anterior; 

 Visita do novo técnico do Depave5; 

  Projeto Equoterapia; 

 Arquiteto Mauro sobre restauração no Salão de Festas; 

 Elaboração do Regulamento de Uso do Parque do Trote; 

 Próxima reunião. 

 

 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

. 

    Leitura da ata da reunião anterior; 

  A coordenadora Karen faz a leitura da ata da reunião anterior 

 

   Visita do novo técnico do Depave5; 
Karen informa que o técnico Valdir substituiu a  técnica Andrea, que havia apresentado 

ao CG a proposta de supressão de exemplares arbóreos de leucenas com sua 

posterior substituição por espécimes nativas, tendo inclusive realizado a avaliação na 

área das cocheiras. Esta avaliação, entretanto, será novamente realizada a pedidos do 

novo técnico. 

 

A coordenadora comenta que dentro de quinze dias foi realizado no local a limpeza 

com retroescavadeira e supressão de algumas leucenas, conforme laudo elaborado 

pela técnica Andrea. 

 

    Projeto Equoterapia; 
  O projeto é proposta do CG Ramos, por isso a limpeza do espaço das baias. O CG 

Ramos tentará contato com o Secretário do Verde e Meio Ambiente para possibilidade 

de patrocínio para o projeto. 

 



 Arquiteto Mauro sobre restauração do Salão de Festas; 
A CG Shirley pergunta sobre devolutiva do Arquiteto Mauro sobre a possibilidade de 

restauração e pintura do Salão de Festas, ao que Karen informa que não recebeu 

resposta da mensagem enviada ao mesmo até a presente data. 

. 

 

 Elaboração do Regulamento de Uso do Parque do Trote; 
  A coordenadora Karen faz a leitura do regulamento de uso do parque Vila Guilherme, 

que servirá de base para o regulamento do Parque do Trote. As sugestões serão 

anotadas no próprio regulamento. E serão enviadas à SVMA para avaliação e 

aprovação. 

 

 Informes 

A coordenadora Karen informa sobre a redução de vigilantes noturnos no PVGT, por 

transferência ao Parque Tenente Brigadeiro Fara Lima (Pq Novo Mundo). O CG fará 

ofício para o gabinete do Secretário sobre a questão da segurança, baseando-se em 

eventos passados onde a redução causou roubo de fiação que deixou o salão de 

festas sem luz por cerca de três meses. 

 

  Próxima reunião do CG 

A próxima reunião será marcada via e-mail, pela coordenadora Karen, sendo acordado 

não haver reunião em dezembro 2018. 

 

 Pauta da próxima reunião 

A ser definida durante o mês de janeiro 

 

 Encerramento 

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

Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  13a 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,01 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Conferência: 

 

________________________ 

Karen Gonçalves Ikuta 

Administradora do Parque Vila Guilherme Trote 

Coordenadora do Conselho Gestor 



 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT) 

 

Glória (CG representante funcionários) 

 

Sandra Tomboly (CG Titular) 

 

Rosilda de R.M.Ribeiro (CG Titular) 

 

Eliseu  (representante da Prefeitura Regional) 

 

José Ramos (CG Entidade) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

 

 

 




