
ATA da Reunião Ordinária de Agosto de 2017 
 
Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, a reunião do Conselho 
Participativo Municipal do Jabaquara (CPM) debateu os seguintes assuntos: 1)Informe 
troca de pauta pela ausência da ATA (por motivos particulares), atividades da região, 
entrega da planilha da devolutiva da audiência pública do Plano de Metas para os 
conselheiros, apresentação dos coordenadores da Prefeitura Regional (Coordenadoria 
de Governo, Supervisão de Obras, Habitação e Desenvolvimento Urbano). 
 
Osmir: apresenta informe da atividade cultural realizada no último final de semana, 
avaliando que foi positiva; 
Conselheiro André: Solicitou todas as ATAs desde o início do ano até a presente data, 
para análise das reivindicações que não foram atendidas até agora. As mesmas serão 
entregues na próxima reunião. Ele solicitou também a limpeza do bairro Jardim 
Lourdes, principalmente o recolhimento do lixo e adequação das ruas que estão em 
três níveis na Ulisses Paschoal, e denunciou grades de esgoto abertas no final da rua 
José Bonifácio, e a ausência de áreas de lazer para as crianças. 
Ainda no mesmo assunto de zeladoria, a munícipe Marli entregou ao Conselho um 
abaixo-assinado solicitando mais caçambas na comunidade da Alba, onde o lixo não é 
recolhido. Esse pedido foi feito desde janeiro de 2017, mas até a presente data nada 
foi feito. 
A Conselheira Lucia Farias colocou-se mais uma vez sobre a falta de limpeza no bairro 
e praças, reafirmou o pedido de falar com a zoonozes por conta do grande número de 
ratos nas ruas e a fiscalização das festas principalmente na questão do comércio ilegal. 
A Conselheira Lourdes questionou a falta de comunicação com a prefeitura regional, 
exemplificando com o pouco número de pessoas nas audiências públicas. 
O Conselheiro João Mariano questionou mais uma vez sobre a UBS Vila Guarani e 
colocou a possibilidade da não realização da Conferência de Saúde que, segundo o 
governo, será por falta de verbas. E também questionou a ausência do Conselho 
Tutelar e do Fórum da Criança e do Adolescente nas reuniões da Rede de Proteção da 
Criança e do Adolescente. 
O munícipe Daniel colocou a questão da zeladoria do bairro. 
Conselheira Lourdes também falou dos buracos na rua Conselheiro Maciel, que não 
foram tapados. 
O munícipe Elder colocou a questão desse conselhor acompanhar de perto a questão 
da UBS Vila Guarani. 
Encaminhamentos: Para a próxima reunião, retomar a pauta com a Defesa Civil e o 
setor de Obras da Prefeitura Regional; Criação de uma Comissão para conversar com o 
Secretário da Saúde: José Luiz, Yara, João Mariano e Betinho; 
16 conselheiros presentes. 5 justificativas. 1 falta. 
Coordenador: Conselheiro José Luiz Nodar Ribeiro 
Secretária: Conselheira Yara Lúcia Calles 
 


