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

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE
VILA GUILHERME TROTE (PVGT)
.
(Biênio 2017/2019)
Local: Salão principal do PVGT
Data 28/ 01/ 2019
Horário:10h às 12horas

I. PAUTA :










Leitura da ata da reunião anterior;
Ofício para a SVMA sobre segurança no PVGT
Horários do PVGT e regulamento interno
Solicitação de espaço para Eventos
Devolutiva do arquiteto Mauro para queda de muro
Sujeira e ratos
Processo de oficialização do Cecco Trote no PVGT
Projeto Equoterapia
Próxima reunião.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
.

Leitura da ata da reunião anterior;
A coordenadora Karen faz a leitura da ata da reunião anterior

Ofício para a SVMA sobre segurança no PVGT;
Apesar do projeto de concessão dos Parque Ibirapuera incluir o Parque Tenente
Brigadeiro Faria Lima, no Parque Novo Mundo, a situação dos contratos continua a
mesma e o posto noturno de vigilância doado do PVGT para o Parque Faria Lima não
foi devolvido até a presente data. Verificou-se então a necessidade de fazer um ofício
para a SVMA solicitando aumento de seguranças no PVGT já que a área é muito
maior comparada com a do outro parque. O referido ofício será assinado por todos
conselheiros da Sociedade Civil e entidade.

Horários do PVGT e regulamento interno;
A Cooordenadora Karen comenta sobre o horário de funcionamento das portarias do
PVGT que são diferentes, portaria 1 das 5h30 até 20h e Portaria 2 das 5h30 às 18h. A
diferença se deve a ausência de iluminação no entorno da portaria 2 o que torna
temerosa a unificação de horários. A sugestão para que a técnica Débora, do
DEPAVE venha falar sobre horário de funcionamento não foi visto como necessária
pelos conselheiros. Conselheiro Ramos enfatiza que o PVGT seja sempre

referenciado como um único parque, com um único regulamento e mesma
infraestrutura, ou seja, ao invés de reduzir o horário da portaria um para unificar com a
portaria 2, melhorar a iluminação na portaria 2 para que permaneça aberta no mesmo
tempo da portaria 1. Outro assunto é o uso de bicicletas que deveria ser permitida em
espaço restrito, já que hoje é proibida na área da portaria 2, mas permitida na portaria
1.



Solicitação de espaço para Eventos;
A representante da secretaria da Saúde, Ana Célia, fala sobre solicitação da SPDM
(OS da Saúde) para evento no dia 06 de abril. Karen confirma que já recebeu o
contato da SPDM mas que eventos nos parques são cadastrados via link da SVMA,
que será enviado para Ana Célia.

 Devolutiva do arquiteto Mauro para queda de muro
A coordenadora Karen fala sobre problema de queda de muro (por infiltração de
chuva) no estacionamento, próximo às baias onde se pretende realizar o projeto de
Equoterapia. A recomendação dada foi de se escorar as paredes e fazer-se a poda de
árvores do entorno. Comenta que no próximo dia 29 de janeiro, técnicos do Depave
farão vistora nos pergolados.



Sujeira e ratos;
A funcionária da limpeza do Cecco comenta sobre o acúmulo de lixo no final de
semana, acondicionado em sacos plásticos mas com presença de resto de comida, o
que tem atraído ratos que acabam rasgando sacos e espalhando o lixo. Karen dará
orientação ao grupo que utiliza o salão principal nos finais de semana.
 Processo de oficialização do Cecco Trote no PVGT
A CG Shirley apresenta aos CG desta gestão 2017-2019, o processo de oficialização
do Cecco Trote, que pertence à Secretaria Municipal da Saúde, dentro do PVGT que é
da SVMA. Considerando que apesar do relacionamento de parceria desde 2008, não
havia documento que a formalizasse e que desde esta oficialização, mantém as
atividades do Cecco Trote dentro do Salão Principal (exceto quando solicitado pela
coordenadora) até que as baias sejam restauradas e as atividades diárias possam ser
desenvolvidas neste local. Toda documentação desta oficialização foi entregue à
representante da saúde, Ana Célia.

 Projeto Equoterapia
O CG Ramos comenta sobre os esforços para concretizar o Projeto de Equoterapia e
elogia o apoio e empenho do arquiteto Mauro para com o projeto e também no que se
refere à preservação e conservação das estruturas tombadas como bens patrimoniais.



Próxima reunião do CG

A próxima reunião foi marcada para segunda-feira 18/ 02/ 2019 às 10h



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 14a 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, 28 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)
Ana Célia Marques Landoulfo ( Representante da Secretaria da Saúde)
Rosilda de R.M.Ribeiro (CG Titular)
Eliseu (representante da Prefeitura Regional)
José Ramos (CG Entidade)
Shirley M Suzuki (CG titular)

