CONSELHO PARTICIPATIVO
MOOCA
ATA N* /2017
Aos dezenove dias dias do mês de setembro de dois mil e dezessete em uma das dependências da Prefeitura Regional da Mooca situada no Clube Escola Mooca, Rua Taquari, 549, aconteceu a reunião do CONSELHO PARTICIPATIVOe onde estavam presente o sr. Walter Mezzetti presidindo, a secretaria sra Isabel conselheira, os conselheiros (as) sra. Yara , sra. Antonia Maria , sra. Josephina,Antonieta, sra Maria Aparecida,, sr. Francisco Braz, sr. Rogerio, sr Ricardo, sr. Luiz Modugno, conselhiros suplente Eliane e sr. Carlos Alberto. Após a apresentação e agradecimentos pela presença de todos e espera de 30 minutos o sr. Walter iniciou a reunião perguntando como ficaria a disposição da mesa e a votação para os cargos de coordenadore, secretarios. A secretaria senhora Isabel e senhora Yara informaram que seria da seguinte maneira : Primeira coordenadora sra. Yara, segunda coordenadora senhora Antonia, primeira secretaria sra Isabel e segundo secretário o sr. Luiz. Como a senhora Nair e outros conselheiros não havia chegado a votação foi adiada para o final da reunião. O sr. Luiz fala sobre o intinerário do Catabagulho que teria que ter passado no sabado p.p. no bairro do Belém e que não aconteceu. Fala que foi muito questionado pelos moradores e que não conseguia dar as informações corretas. As pessoas que colocaram seus objetos na rua, principalmente na rua Afonso Bráse e em torno vendo que, o Catabagulho não passava pelas ruas , guardaram novamente os objetos. A sra. Yara solicita ao sr. Walter que tente distribuir o intinerário do Catabagulho e os bairros a serem comtemplados. O sr. Walter informa que a prefeitura suspendeu a distribuição dos folhetos do intinerario Catabagulho. O Sr Walter  respondendo a solicitação da sra. Yara, diz que, irá verificar como poderão ser novamente distribuidos os folhetos explicativos do intinerário do Catabagulho. O sr. Ricardo fala da tampa do bueiro que foi retirada e não consertada da Rua Demétrio Ribeiro, n*320 no Tatuapé; Nesse momento a conselheira Nair chegou na reunião. O sr. Brás fala do buraco na Rua Ismael Dias, n*490, na Rua Visconde de Parnaiba perto da Av. Celso Garcia. Em seguida o sr. Luiz fala do arrastão que aconteceu na Av. Radial Leste em dois pontos, um perto da Fabrica antiga Alpargatas e no outro ponto na Baixada do Glicerio. Sra. Eliana fala do pontilhaão que foi retirado da Rua Visconde de Parnaiba, onde o sr. Walter anotava todas as demandas. Outro ponto de retirada das tampas dos bueiros na  Av. Celso Garcia informado pelo sr. Luis. A sra Maria Aparecida fala do problema no Cruzamento do Local com nome de Esmaga Gato na Av. Arincaduva. Sr. Luiz fala que devemos solicitar a interferência do Sr. Evando que que trabalha na CET com os problemas da Praça da Alimentação no Bras que e, que, o sr. Evando prometeu limpar e orgnizar mas nada foi feito. A sra. Nair diz que o sr. Erisvaldo foi visitar essa Praça e verificou que é muito desorganizada e muita sujeira principalmente no que diz respeito a higiene. O sr. Luiz sugere que na reunião que for sugerida com o sr. Evando seja colocado em Ata para, ser cobrado posteriormente. O Sr. Walter informa que as placas de sinalização para ser colocadas na Praça de Alimentação no bairro do Brás está pronta e em breve serão colocadas. O sr. Luiz fala da aglomeração de jovens com musica FUNK que acontece ao lado do CONSEG Belém. A sra. Antonia solicita poda de árvore e que foi solicitada há uma ano na Rua Pires de Campos na Mooca que está prejudicando a visibilidade e que ainda não foi solucionado. Sr. Luiz volta a falar do Funk que se estende até o Parque do Belém onde ocorre o consumo de drogas. Rogerio solicita urgência no reparo de um muro na Creche da Rua Olaria n*250 que está colocando em risco as pessoas que passam pelo local. Solicita também o estudo das ciclovias na Rua 21 de Abril Brás quje está prejudicando os comerciantes. O Sr. Walter informa que está sendo estudado uma maneira de ser retirada algumas ciclovias que não tem função positiva. Solicita também a revitalização da Av. Celso Garcia , Belém e Tatuapé. O sr. Walter informa que o estudo nessa avenida é para ter mão dupla e estudar a qualidade do asfalto. A sra Nair volta a falar dos Food Truck espalhados pelas ruas do Brás perto das Lojas da Feirinha da Madrugada que não tem higiene alguma, colocando em risco a população e lesando os estabelecimentos que pagam impostos. O sr Walter informa que se ficarem os Food Trucks todos serão regulamentados pagando impostos. Sra. Nair diz que só na Rua Oriente estão estaciondos durante as 24 horas do dia oito carros de Food Trucks. E o sr. Ricardo fala desses restaurantes na Via Pública com falta de higiene. Sra. Nair fala da dedmanda da Rua Barão de Ladário com a Rua Millerf que tem barracas com botijões de gás onde poderá ocorrer problemas sérios de explosões, causando catastrofe. Luiz fala dos carros parados em local proibido na na Rua Abreu Junior que nunca saem do lugar e que os comerciantes arrancaram as placas de estacionamento proibido. Sra. Nair fala da Força Delegada na qual é madrinha e que eles não podem ser agressivos com a população. O sr. Walter informa que a Força Delegada foi suspensa. Rogerio fala que a demanda da Rua Zuritana foi concluida e que as pessoas fizeram um abaixo assinado agradecendo o Conselho Participativo. Nesse momento a sra. iIsabel coloca a nova coordenadoria do Conselho Participativo em votação e foi por todos aceito a nova coordenadoria. Sendo que fica estabelecido da seguinte forma: : Primeira coordenadora sra. Yara, segunda coordenadora senhora Antonia, primeira secretaria sra Isabel e segundo secretário o sr. Luiz. Sem mais assuntos a serem discutidos nesta reunião, o Sr. Walter deu por encerrada a reunião deste CONSELHO PARTICIPATIVO, neste dia e neste local, sendo a sra. Maria Isabel que redigiu esta Ata.

