
ATA da Reunião Ordinária de 21 de Novembro de 2017 
 

Pauta: Proposta de devolutiva das secretarias sobre as cobranças do CPM 
Jabaquara 

 
José Luiz: parece que houve um desencontro de informações e não virão os 
representantes do governo para a devolutiva. As ATAs já foram entregues e a 
sala do CPM já está disponível e o computador, mas os documentos não estão 
na sala. 
Paulo Leite: fala que os documentos estão na sala do Cades. 
José Luiz: vai cobrar da prefeitura regional a responsabilidade pelos 
documentos. Também cobra problemas no CEU (questão do HIP HOP) e a 
questão da quadra. 
Lucia Farias: fala do documento feito no início do ano. De lá para cá nada foi 
feito. 
Rosa Maria: disse que entregou o documento ao Dória e à prefeita regional no 
início do ano. 
Mauro: lembra que a prestação de contas é sobre as demandas do CPM 
Jabaquara e não uma apresentação sobre atividades na região. 
Lucia: Cobra o orçamento impresso e as prioridades. 
José Luiz: Lembra que a prefeitura regional deve dar todo o suporte para o 
bom funcionamento do CPM Jabaquara. 
Rosa: denuncia proposta do CEU que pretende reformar a quadra do CEU, mas 
a equipe só seria utilizada pela equipe de vôlei da empresa. 
João Mariano: Fala que o conselho do CEU não aprovou, porque a molecada 
quer jogar bola. 
Maria de Lourdes: Lembra que tem 35 anos de luta e o CEU foi uma luta da 
comunidade. Nossas propostas não estão sendo atendidas. 
André pede que haja incentivo ao futebol feminino 
Rosa convida a todos para a realização dos 54 anos do Jabaquara, com a 
participação de todos. 
Mauro fala do Edital da eleição do CPM Jabaquara. 
José Roberto fala do 1º Seminário de Saúde do Jabaquara, no CEU Caminho do 
Mar, no dia de hoje. Perfil dos moradores e falta de locais de atividades de 
cultura e lazer. 
Mauro Ramon: reclama dos dutos de água da Sabesp, que colocam os tubos 
amarrados nas placas e nas árvores. E muitos buracos sem serem tampados. 
Paulo Leite fala que optou por trabalhar no Jabaquara, pois vê muitas opções e 
pela melhoria do bairro. 
Mauro fala do projeto Caça-Buraco no Jabaquara. E já começaram a tapar os 
buracos denunciados. 
Rosa fala da rua Guassatungas e outros locais e denuncia que a prefeita 
regional disse que não vai apoiar a festa do Jabaquara e que não usem o nome 
da prefeitura regional no evento. E que a Prefeitura vai fazer uma caminhada 
no Jabaquara. 
José Luiz denuncia o boicote da prefeitura regional ao Desfile Cívico Militar no 
Jabaquara. 



Maria Lucia informa que a comunidade Ativa da Vila Clara vai começar a fazer o 
atendimento das vítimas de violência doméstica dentro do CIC Imigrantes. 
A reunião foi gravada e filmada, sendo que o vídeo estará disponível no 
Youtube. 
Reunião encerrada às 21h30 


