
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: 07/02/ 2017 

Horário:15 h às 17 horas 

 

I. PAUTA (não houve sugestão pelo CG, sequência conforme desenvolvida): 

 

 Leitura da Ata da reunião de Novembro 2017; 

 Revelando São Paulo; 

 Proposta de dia e horário de reunião; 

 Divulgação das reuniões; 

 Facebook e proposta de quadras 

 Comércio dentro do PVGT 

 Leitura do regulamento do parque 

 Encerramento. 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

. 

 Leitura da ata; 
A coordenadora Karen Ikuta faz a leitura da ata da reunião de novembro que é 

aprovada sem ressalvas. 

 

 Revelando São Paulo; 
Após o término do evento realizado em novembro o Cecco Trote verificou em seu retorno 
ao Salão Principal que sumiram algumas de suas mesas. 
 

 Proposta de dia e horário da reunião 

     Foi acordado que a próxima reunião acontecerá no dia 18 de março as 10 horas, no 

terceiro domingo do mês. Também foi acordado que se necessário a data poderia ser 

mudada 

 

 

 Divulgação das reuniões 

A representante da SMS, Ana Célia pede que sejam divulgadas as reuniões do conselho 
gestor do parque do trote 



A coordenadora Karen diz que é divulgado e que quando as pessoas fazem reclamações 
além de atendê-las solicita que as mesmas frequentem as reuniões. 

 

 

 Facebook e proposta de quadras 

A CG Cristina fala sobre publicação no facebook sobre o mato que está tomando conta do 
parque, a mesma relata que pediu para que as pessoas venham a reunião para trazer 
demandas e possíveis soluções 
A coordenadora Karen informa que veio um munícipe conversar sobre um projeto que o 

mesmo tem para as quadras do parque. Karen convidou-o para a reunião porém este não 

compareceu. 

 

 Comércio dentro do PVGT 

Foi comentada a possibilidade de pequenos comerciantes dentro do parque e em 
contrapartida os mesmos poderiam ajudar na manutenção do parque. 
 

 Leitura do regulamento do parque; 
A coordenadora Karen fez a leitura do atual regulamento do PVGT, que na verdade é 
apenas do Parque Vila Guilherme e que foi estendido ao Parque do Trote. 
Em seguida foram abertas discussões para atualização e readequações do regulamento. 
Foram abordados temas para reflexão e análise de pontos polêmicos como o uso de 
bicicleta no parque, sendo que o atual regulamento proíbe qualquer circulação de 
bicicletas no interior do parque e a parte do Trote, quando incorporada, foi entregue 
inclusive com ciclovias. A circulação de drones sobre o parque foi citada, considerando a 
ameaça aos pássaros nativos e risco de acidente para os usuários do parque. A 
discussão abrangeu a dificuldade de implementar o regulamento, já que o quadro de 
segurança do parque foi muito reduzido, restando poucos vigilantes, os quais tem seu 
serviço já sobrecarregado 

 

  Próxima reunião do CG 

A próxima reunião ocorrerá em Março de 2018 no 3o domingo, dia 18 de Março de 

2018 às 10h00 no salão principal do PVGT.  

 

 Pauta da próxima reunião 

A ser sugerida durante o mês. 

 

 Encerramento 

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

Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  8a 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, 07 de fevereiro 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 Novaes (SMS – Cecco Trote) 

 

Maria da Glória  (suplente funcionários) 

 

Carlos Alberto Fileno (CG Titular) 

 

Ana  (CG Titula) 

 

Cristina Argenta (CG Titular) 

 

Ramos (CG Entidade) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

 


