
CONSELHO PARTICIPATIVO DO JABAQUARA 
ATA DO DIA 14/03/2017 
Aos 14 dias do mês de março de 2017 reuniram-se os 
senhores conselheiros no auditório da Prefeitura Regional do 
Jabaquara para reunião ordinária do Conselho Participativo do 
Jabaquara . A conselheira Lucia juntamente com o secretário Anderson 
abriram a reunião informando que a sra. Coordenadora Rosa não poderia estar 
presente por motivos profissionais e que daria prosseguimento aos trabalhos.Sra. 
Lucia disse que em reunião anterior havia sido decidido convidar um 
representante da Secretaria da Educação e que o convite seria feito pela Prefeita 
Regional, Fatima Marques, mas que infelizmente o pedido não foi executado. A 
sra. Yara pediu a palavra para cobrar explicações da sra. Prefeita Regional do 
paradeiro do computador e da documentação do Conselho Participativo e que, se 
preciso for, fará Boletim de Ocorrência na Delegacia pelo sumiço da 
documentação. Sra. Joana disse que , em reunião anterior, a sra. Fatima Marques 
havia informado que toda documentação da sala do Conselho havia sido 
encaixotada durante reforma do Gabinete. Sr. Paulo Leite, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Regional, disse que não houve qualquer comunicação sobre 
essa documentação na transição de governo. Sr. José Luiz disse que a sra. 
Prefeita Regional não está dando a devida atenção para o Conselho Participativo 
pois não temos mais secretária, sala, computador e nem mesmo documentação. 
Sra. Lucia solicitou à sra. Miriam que fizesse a leitura das atas de janeiro e 
fevereiro. Após a leitura, as atas foram submetidas à aprovação, tendo sido 
aprovada a ata do dia 17/01/17. Sobre a ata do dia 14/02/17 foi feita ressalva do 
sr. André que solicitou a inclusão de suas reivindicações, o que será devidamente 
providenciado. Sra. Lucia ressalta a necessidade de se fazer levantamento de 
área disponível para construção de sede para a Inspetoria da GCM Jabaquara e 
solicita à Prefeita Regional informação sobre o Orçamento disponível para a 
Prefeitura Regional do Jabaquara para 2017. Sobre a posse de novos 
conselheiros a sra. Lucia informou ser preciso que o conselheiro que desistiu de 
tomar posse deve comunicar sua renúncia por carta para que o 
próximo seja convocado. Sr. João das Virgens disse que a harmonia é necessária, 
independente do partido político e informou que os prédios da Operação Urbana 
na rua Coriolano Durand serão entregues em julho e destinados à comunidade do 
Vietnã. Sr. Elder, ex Subprefeito do Jabaquara, disse que estava participando 
como morador e falou que na gestão anterior a verba específica do 
Conselho Participativo havia sido destinada para compra de um computador e que 
o funcionário Cauê poderia resgatar as informações do computador. Para 
conseguir verba para o Conselho, orientou que a Coordenação deveria oficiar a 
Prefeita Regional com a respectiva justificativa. E prosseguiu com sua fala dando 
as informações dos recursos orçamentários previstos para o Conselho e outros 
fóruns participativos neste ano de 2017 (pouco mais de 6 mil reais). O Conselho 
requer da Prefeitura Regional do Jabaquara a recuperação de sua sala, 
computador, armário e arquivos, e a cessão de um funcionário para secreta riá-lo; 
O Conselho encaminhará convocações diretamente para: 
a) Secretaria de Educação, para que compareça ao Conselho a fim informar sobre 
a inauguração da Creche da Azul, sobre a obra da EMEF em construção na Vila 



Santa Catarina, e sobre medidas para diminuir o déficit de vagas de creches na 
região; 
b) Secretaria de Saúde, para que envie representante que nos informe sobre a 
licitação da obra da UBS da Vila Guarani, sobre providências quanto à sede da 
UBS da Vila Clara, e sobre o andamento da reforma do Saboya; c) Secretaria de 
Segurança Urbana, para informar se há encaminhamentos práticos para 
a construção da sede da GCM no Jabaquara, prioridade 1 do Conselho. O 
Conselho solicita que o Gabinete da Prefeitura Regional do Jabaquara informe o 
resultado da reunião com a Coordenação do Idoso da Prefeitura sobre a 
implantação da ILPI/URSI/Centro Dia do Jabaquara, uma vez que a antiga 
Subprefeitura disponibilizou terreno para a SMADS. Sr. Gabriel informou que o 
Coordenador de Políticas Públicas para o Idoso terá reunião com a Prefeita 
Regional para tratar especificamente da ILPL do idoso. Sr. José Luiz solicitou a 
presença de representante da Secretaria da Educação e do SPTRANS. Sr. Mauro 
convidou a todos para as festividades do CONSABESP que homenageará as 
mulheres líderes comunitárias. Sr. José Roberto falou da comemoração dos 40 
anos do CONSABEJA. Ao final a sra. Lucia justificou a ausência da conselheira 
Alessandra. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21:00h, tendo 
sido marcada a próxima reunião para dia 11/04/17. 
 
 


