
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  

São Paulo, 08 de Maio de 2018 

Horário de Início: 19:35 
Horário de Término: 21:20 
Local: Auditório da Prefeitura Regional Jabaquara  
 
CONSELHEIROS PARTICIPANTES NESTA REUNIÃO: 
Coordenador: Araújo  
Secretária: Célia Ramos 
Andréia Calipal 
Jhones Rodrigues  
Marli Sousa 
Sueli 
PAUTA: Segurança 

RELATÓRIO: 

Primeira fala Doutora Delegada Nilza Batisti teve experiência de segurança no Centro 
de São Paulo onde no Bom Retiro onde teve mais tempo exercido. É uma satisfação 
íntegra poder ler os boletins não são aceito os boletins errados quando trabalhamos 
em cada local, temos que conhecer cada rua eu estou a disposição de todos sobre a 
segurança publica. 

Araújo: Na sua área que responde ao 97 como está o índice de crimes 

Delegada Nilza: Boletins de roubos de celulares roubos nos horários das 17:30 às 
18:00 hrs de 10 a 15 boletins te ocorrências de táxi 99, homicídio é zero 

Prefeita Fátima Marques: É um assunto importante para a vida dos munícipes, estive 
em uma reunião da Política Militar, fiz até uma sugestão para apresentar os dados na 
reunião do Conseg. Que é um dado insignificativo para população achei interessante 
trazer o dado. 

Araújo: Achei uma falta de respeito do não comparecimento a ausência dos 
representantes do Batalhão Militar  

Prefeita Fátima Marques: Fui informada pelo Conseg que eles não conseguiriam estar 
aqui. 

Araújo: Eles atuam dentro do Jabaquara e vai mais ao Conseg e falta a proximidade. 

Fala ao plenário  

Álvaro: Minha colocação seria para a Doutora perguntando, de onde parte a violência, 
acho que deve ser pelo desemprego e falta de verba e teriam que estar presente 
sempre uma assistente social e agente comunitário da saúde  

Maria Natalina: Meu centro espírita foi roubado moro na rua casuarinas foi feito o 
boletim de ocorrências, mas não fui atendida seis vezes fui roubada 

 

Delegada: Área da 35° vamos comunicar ao representante  



André: No dia 15 de Março roubo de compressor da UBS do Jardim Lourdes está 
havendo muitos roubos gostaria de saber o andamento para que haja mais segurança. 

Delegada: É um patrimônio publico, tem que colocar uma pessoa para investigação 
sigilosa a prefeita sempre cobra, do Conseg que também é cobrado. 

José Luís: Se tornou um inferno em Cidade Leonor uns três anos para cá está tendo 
muito assalto no local, estamos sempre pedindo no Conseg mais policiamento na 
região. 

Delegada: Temos que dar a resposta pra ele, é difícil colocar uma polícia em cada 
ônibus mas temos o disque 100. 

Renan: Jardim Oriental o problema é que não temos segurança nenhuma hoje não 
podemos ter bens materiais vivemos a mercê dessa situação e o que está sendo feito 
sobre está questão  

Sandro: Perguntou sobre imóveis irregulares, tenho que fazer um boletim de 
ocorrência. 

Delegada: Tem que fazer sim, alguém tem que ter solução  

Proposta da próxima pauta foco: Governo Aberto 

Representante do poder público 
Maria de Fátima prefeita regional 
Conselho Participativo  
Araújo coordenador 
Célia Ramos secretária  
Conselheiros  
Hélio Santos 
Marli Souza  
Anderson Carlos  
Andréia Pereira  
Jhones Rodrigues  
Sueli Ferreira  
 
 

 

 


