
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DO JABAQUARA 
Desenvolvimento da Reunião Aberta a reunião do Conselho Participativo 
Municipal do Jabaquara contando com a presença de 17 conselheiros, da 
Prefeita Regional e de assessores de Gabinete da Subprefeitura Jabaquara, e 
munícipes. A coordenadora do Conselho, Sra. Rosa, agradece a todos os 
conselheiros pela participação e participa a justificativa de não comparecimento 
dos conselheiros HélioTakata, Miriam Bock, João das Virgens e Fabiola. Em 
seguida lê a pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 14/03/17; 
2) Orientação da Secretaria aos Prefeitos e Coordenadores; 3) Outros assuntos de 
interesse do colegiado. Iniciando a pauta foi colocado em votação o primeiro item: 
1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 14/03/17. Após a leitura da ata o 
conselheiro João Mariano solicita que seja incluso na ata o texto na íntegra dos 
dizeres do Sr. Elder subprefeito da gestão anterior a respeito do orçamento do 
conselho participativo no calendário 2016, a conselheira Lucia Fátima Farias 
Batista reforça os dizeres do companheiro João Mariano dizendo ter encaminhado 
e-mail a coordenação com a fala do Sr. Elder, e o conselheiro André Bernardino 
da Conceição solicita que conste na ata o texto das demandas apresentadas 
por ele. Alguns conselheiros reclamam não terem recebido a ata por e-mail ou 
WhatsApp. O Sr. João Mariano por meio de sugestão pede que as atas sejam 
impressas e entregues aos conselheiros. A coordenadora toma a palavra e passa 
uma relação com os dados cadastrais dos e-mails e número de celulares 
dos conselheiros para conferencia e alteração se necessários para que todos 
recebam as atas e ficou decidido que a revisão da ata da reunião ordinária de 
14/03/2017 será encaminhada a todos os conselheiros por e-mail garantindo a 
agilidade e o acesso a todos, e a mesma será aprovada também por e-mail 
viabilizando a publicação no diário oficial. A conselheira Lucia Fátima Farias 
Batista informa que algumas atas do conselho no ano de 2016 não foram 
publicadas no diário oficial e que está sendo feito o levantamento dos meses com 
lacuna em conjunto com a conselheira Miriam Eboli Bock. 
2) Faltas e Posse de Novos Conselheiros. O conselheiro José Luiz Nodar Ribeiro 
contesta a relação de faltas e diz ter faltas justificadas por ele não computadas e 
pede providencias a coordenação e a secretaria. A coordenadora Rosa dá boas 
vindas ao novo conselheiro, o Sr. Wesley Roque Palombarini solicita que se 
apresente aos demais conselheiros e munícipes presentes, substituindo o 
conselheiro Everaldo por ultrapassar os limites de faltas, e a posse do conselheiro 
Jhones Rodrigues substituindo Gabriel Henrique de Oliveira por assumir cargo 
público (Coordenação de juventude da Prefeitura de São Paulo) 
3) Devolutiva da Reunião de Coordenadores dos Conselhos Participativos 
Municipais. A coordenadora Rosa repassa aos 
conselheiros os esclarecimentos obtidos na reunião de coordenadores: No dia 22 
de março, foram convidados os coordenadores e secretários para uma reunião na 
Secretaria Especial de Relações Governamentais. Neste encontro foi apresentado 
um mapa dividindo as Prefeituras Regionais por setores para o acompanhamento 
do coordenador Celso Henriques. Em seguida, foi passada a palavra aos 
coordenadores que tiveram a mesma fala que a minha, “a falta de atenção pelo 
conselho” -muitos falaram ter perdido até a sala para as reuniões. Como a 
situação ficou em discussões e a sala teria que ser devolvida foi 



agendada uma outra data. O secretario chegou bastante atrasado e fez o 
comentário que “os vereadores estão com ciúmes do conselho”, mas de trabalho 
do coletivo nada foi apresentado. 
- Espaço destinado aos conselheiros na Prefeitura do Jabaquara: Em devolutiva a 
ata da última reunião o chefe de gabinete Paulo e a Prefeita Fátima presentes 
esclarecem que o computador do conselho está disponível e faz a entrega dos 
documentos da coordenação e da secretaria do conselho que estavam em 
poder da prefeitura regional e esclarecem que não é possível acessar as 
informações da gestão anterior por falta de login e senha. Esclarecem que a 
prefeitura regional tem por obrigação destinar um espaço de trabalho aos 
conselheiros e que não tem obrigação de servir café ou lanche aos conselheiros e 
visitantes. A prefeita informa que o conselho teve no exercício anterior uma verba 
de R$17.000,00 que não foi utilizada e para este exercício possuí R$ 6.500,00 que 
estão congelados. O conselheiro João Batista Mariano pede a palavra e solicita a 
prefeitura regional que forneça um café aos conselheiros que como voluntários 
muitas vezes chegam direto do trabalho sem se alimentar. A prefeita Fátima 
reitera os dizerem anteriores e complementa dizendo seguir a orientação da 
coordenação. O conselheiro João questiona ter recebido o vale transporte que 
deveria ter 48 passagens mensais para tralhado dos conselheiros e que até o 
momento não foram carregados. A coordenadora Rosa diz que os assuntos 
levantados pelo companheiro João Batista Mariano foram discutidos na reunião de 
coordenadores. 
3) Outros assuntos de interesse do colegiado. 
A conselheira Yara solicita a palavra e pedi a relação de faltas dos conselheiros e 
relação dos suplentes para conferência. A coordenadora participa a entrega das 
demandas do conselheiro participativo municipal do Jabaquara junto a Audiência 
Pública do Bairro documento este com as 3 principais demandas por 
seguimento. Ratificou que as demandas já haviam sido protocoladas ao governo 
entrante através do conselheiro Gabriel em 24/11 e 01/12. A conselheira Lourdes 
se dirigiu a prefeita dizendo que o grupo de comunicação da prefeitura é fraco e 
que divulgar mais as ações da prefeitura local. A companheira Lucia se dirige a 
prefeita Fátima solicitando providencias quanto á infestação de ratos que estão 
saindo dos esgotos e invadindo as ruas. A prefeita informa estar tomando 
providencias junto a Zoonoses que tem o desafio de combater sem prejuízo ao 
meio ambiente em especifico a contaminação da água e orientou aos 
conselheiros um trabalho de conscientização junto a comunidade principalmente 
na questão do destino adequado do lixo. O conselheiro José Luiz pede a prefeita 
panfletos para que as lideranças possam orientar a comunidade e pergunta a 
prefeita sobre a operação envolvendo a cracolândia na zona sul (Vila 
Mariana/Campo Belo/Saúde/Jabaquara). A prefeita informa que 
foi realizada uma ação conjunta entre as prefeituras, SMADS e CRAS. O 
conselheiro João Batista Mariano informa pontos do 
bairro como próximo a Seicho-No-Ie, Terminal Conceição e Jabaquara 
com a presença de usuários de drogas. O companheiro André Bernardino da 
Conceição agradece ao Paulo Leite a visita à UBS Jardim Lourdes que está com 
diversas infiltrações, contudo não sabe se o problema foi corrigido, onde as 
preocupações 



vão desde a perda materiais guardados no almoxarifado até um possível curto-
circuito que danificaria as instalações e equipamentos, 
e reclama do banheiro masculino da prefeitura, onde os mictórios não podem ser 
utilizados e estão cobertos por sacos de lixo, ficando assim o uso precário aos 
usuários da prefeitura funcionários e munícipes. O conselheiro suplente Betinho 
Cimento presente a reunião comunica a prefeita o tombamento de um muro junto 
a quadra de esportes da praça Barão de Japurá que coloca em risco a integridade 
física dos usuários. O conselheiro Jhones em complemento aos dizeres do 
conselheiro José Luiz reforçou que a prefeitura deve promover mais ações 
no sentido da inclusão social dos dependentes químicos com a participação de 
empresas e da sociedade. A conselheira Joana solicita que o conselho convoque 
a participação da SP Obras na próxima reunião dando uma devolutiva do uso dos 
terrenos desapropriados para construção de moradias e que estão ociosos 
e sem previsão de construção. Não havendo mais assuntos a serem tratados dá-
se por encerrada a reunião. 
 
 


