
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO PREFEITURA 
REGIONAL JABAQUARA - 17.01.17 
Às 19:30 h. do dia 17.01.17, no auditório da Prefeitura 
Regional Jabaquara, sito à Avenida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 2314 – auditório, deu-se início à reunião extraordinária 
do Conselho Participativo do Jabaquara. A Prefeita Regional, 
Sra Maria de Fátima Marques Fernandes, apresenta sua 
equipe aos conselheiros e faz uma pequena explanação sobre 
as nomeações . A senhora Miriam solicita que o estacionamento 
da Prefeitura Regional fique aberto aos conselheiros em dia 
de reunião, devido a dificuldade de estacionar. O Senhor Yoshio 
inicia a eleição do Coordenador, os candidatos são os senhores 
Ivan e Rosa. O Senhor João diz que tem que haver paridade, 
porém a Miriam informa que não há nenhuma cláusula no Estatuto 
que determine essa paridade. Deu-se início a votação para 
Coordenador às 19:42 horas, com término às 19:46 horas, o 
Senhor Yoshio começa a contagem, o Senhor Ivan teve 5 votos 
e a Senhora Rosa 15 votos, fica assim decidido que a Senhora 
Rosa é a nova Coordenadora. Deu-se início então a eleição para 
Secretário às 19:50 horas, os candidatos são a Senhora Yara e o 
Senhor Anderson, o Senhor João diz que não irá votar, uma vez 
que houve contestação quanto a paridade. A senhora Yara retira 
a candidatura. A votação termina às 19:56 horas e o Senhor 
Anderson é o Secretário com 14 votos, 6 votos foram nulos. 
O Senhor Yoshio passa o cargo para a Senhora Rosa, esta por 
sua vez agradece a todos e pede apoio na sua gestão, abrindo 
espaço para comentários e demandas. A senhora Miriam deseja 
boa sorte e alerta para a Reunião do Conseg que será no dia 
20/02/17, salienta que o movimento contra a desapropriação 
da Vila Campestre surtiu efeito e as famílias não serão mais 
desapropriadas. A Senhora Joana agradece a todos pela batalha 
do farol na Av. Eng. Armando Arruda Pereira, altura do 
número 4300, cruzamento da Padaria Trevo, agradece também 
a Prefeita e Chefe de Gabinete que mandaram retirar um carro 
abandonado e com mosquito da dengue, solicitou ainda providências 
no sentido de colocar ferro no chão da esquina da Rua 
José Bonifácio, para os veículos não estacionarem no local, diz 
que há uma oficina mecânica que coloca vários veículos. O Senhor 
João parabeniza a nova Coordenadora e Secretário e pede 
para que façam vir a público tudo o que o conselho conseguiu 
até agora, dando como exemplo creche, UBS, Praças e Piscinão, 
alegando que todos devem conhecer, deu ideia de fazer folder, 
salienta que há uma verba para o Conselho de R$ 9.000,00 
para isso e que nem café tem dito, diz que é direito deles e fala 
também do bilhete único. Gabriel diz que a verba foi congelada 
pelo ex-prefeito Haddad. O senhor André parabeniza os dois, 
diz que irá contribuir e dá boas vindas à Prefeita Regional. A 



senhora Yara solicita a verificação de falta dos conselheiros 
em reunião. A senhora Rosana parabeniza os dois e diz que 
mesmo com algumas divergências, esta é a Prefeitura Regional 
que mais fez, e estão aqui para pensar na população toda, 
esta discussão trazem resultados. O senhor Pedro parabeniza 
a Rosa e a Prefeita, diz que é apartidário e quer o bem estar 
da população, pede que todos participem do projeto para o 
Parque Nabuco. A senhora Lourdes parabeniza a nova gestão 
e solicita um olhar especial para a periferia do Jabaquara, pede 
que transformem a Rua Luis Augusto Paschoal em mão única, 
recapeamento e que acabem com os bailes funks. A senhora 
Lucia solicita a retomada dos assuntos dos terrenos para 
instalação da GCM e UPA, diz ainda que é necessário chamar 
outras secretarias para participar das reuniões, especialmente, 
saúde e educação. Pede que a Prefeita solicite a Zoonozes que 
coloquem venenos para ratos e baratas e limpeza de bueiros. O 
Senhor João das Virgens diz que é o segundo mandato dele e 
pede que continuem lutando pelo Jabaquara, diz que o partido 
dele é o povo e que esqueçam partidos políticos e continuem a 
ser o melhor conselho. A Inspetora Tânia que representa o Inspetor 
Guimarães da GCM coloca a guarda a disposição, passa o 
endereço e diz que na medida do possível atende as UBS’s e escolas 
da região, diz que há uma área que precisa urgentemente 
de tapa buraco, Avenida Álvares Fagundes com Estrada Antiga 
do Mar. A Senhora Rosa lembra que os piscinões pertencem a 
Cidade Ademar, diz que há reuniões mensais na divisa dos dois 
bairros e que é importante a participação de um representante 
da Prefeitura Regional. A senhora Rosa dá a palavra a Prefeita 
Regional. A Prefeita diz que faz política para o povo, costuma 
ouvir a comunidade, se trouxerem demandas fará o possível 
para atendê-las, buscando parceria de qualquer pessoa que 
queira ajudar, diz que vai apoiar o projeto do Parque Nabuco 
e que tudo que pedirem aos poucos na medida do possível irá 
atender, salienta que não há restrição quanto ao atendimento 
e que o bairro do Jabaquara terá que ser cada vez melhor 
para se morar. A senhora Joana salienta que a comunidade 
tem que saber o que o conselho fez. A senhora Lucia reafirma 
que deverá haver participação de outras secretarias. A Prefeita 
diz que entrará em contato com a supervisora Célia da saúde 
e irá convidá-la para a próxima reunião. O senhor João diz 
que pintaram a UBS, porém ela precisa de reforma. A senhora 
Marli, representando a comunidade, diz que está tendo muito 
 


