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REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA 
REGIONAL JABAQUARA 

 

 

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018. 

 

Segunda Reunião do Conselho Participativo Municipal do Jabaquara na 
Subprefeitura. 

 

Horário de Início: 19:04 

Horário de Término: 20:45 

Local: Auditório da Prefeitura Regional do Jabaquara  

 

CONSELHEIROS PARTICIPANTES NESTA REUNIÃO: 

 

Coordenador: Araújo  

Secretária: Célia Ramos 

Andréia Calipal 

Jhones Rodrigues  

Marli Sousa 

Anderson Carlos 

 

 

 

 

 

 



PAUTA 

 

 Leitura da ata da última 20/01; 

 Leitura das devolutivas; 

 Informou que o Regimento está sendo analisado para possíveis alterações; 

 Não será permitido questões de ordem e nem esclarecimento ao plenário 
somente aos conselheiros ?? 

 Será dado a cada um dos conselheiros três minutos de fala?? 

 Ao plenário não será transmitido fala fora da pauta, nem ofensa aos 
presentes?? 

 Perguntar ao plenário se tem alguma demanda?? 

 Propor pauta da próxima reunião??  

 

RELATÓRIO 

 

Consta em ata que as posteriores atas foram entregues e não foram publicadas D.O. 
Mesmo não tendo publicado foi atendido algumas demandas para secretária. Essas 
demandas foram para melhora do bairro e Prefeitura. 

Reunião das devolutivas no dia 08/04/2017 primeira ata lida informo que este 
documento foi entregue ao Dória e a mim foi encaminhadas à referidas secretarias 
para as devidas providências que considerarem pertinentes. 

Segunda reunião dia 21/11 (30/01 festa do Jabaquara) proceder ao apoio da festa, 
proceder a leitura do ofício número 13. Passar o ofício e a devolutiva para anotações. 

Terceira reunião 14/12/2017  

Foi entregue e ouve transparência e todos os trabalhos estão no site.  

Obs: foi reinaugurada e entregue a quadra do Jardim Lourdes. 

Reunião do dia 09/01/2018 mesma resposta ao item 2. 

Fala dos conselheiros participativos Andréia Pereira conselheira que os antigos 
participantes do conselho participativo não entregou as atas anteriores. 

Conselheiro Anderson Carlos reclama acerca diariamente dos entulhos nas ruas. 



Resposta da prefeita 

Reunir o participativo para o melhor, precisa de um ponto de internet para ser filmado 
aqueles que colocam entulhos em ruas, multa de 18 mil. 

Marli Souza conselheira diz que a comunidade da Alba precisa de mais caçamba, pois 
já existe seis mais não é o suficiente para os lixos e acaba tendo enchentes devido os 
lixos, também a mesma disponibiliza a presença da prefeita na quadra da comunidade. 

Andréia Pereira reclama que outras pessoas que não faz parte da comunidade colocam 
entulhos nas ruas. 

Jhones Rodrigues cita que as ruas tem muitos assaltos e deveria ter câmaras. 

Prefeita diz ter tido reunião com a GCM para colocar câmaras. 

Munícipes seu João está cobrando o foram dos adolescentes e crianças que teve uma 
reunião e não teve mais porque pode ser impedido de haver um conselheiro tutelar 
em Jabaquara. 

Araújo responde que foi cobrado mais não esta com a pasta já deveria estar com dia 
da eleição. O mesmo irá cobrar e será entregue a ata para eleger aqui. 

Será trazida a resposta para a próxima reunião. 

Quelson região da rua buritis se a alguma empresa com intensão para as praças. 

Prefeita diz que tem pessoas que cuida disso para praças e rotatórias. 

Araújo diz que foram arrancadas e replantadas as árvores. 

Marli diz que precisa de iluminação na praça. 

Prefeita responde que tem que ser feito o saque a pedido da iluminação das praças. 

Andréia diz que a obra atrás do hospital Sabóia tem mato, lixo está abandonado e não 
está sendo resolvido. 

Prefeita diz que vai procurar saber o que ira ser feito 

Seu João disse que local atrás do Sabóia será atendimento para quem tem ataques 
cardíacos. 

Mauro do consabej cobra as atas de 2014 e cobra o regimento interno e as pautas. 

Este ano o consabej está sendo responsável no dia 24 e 25 de 2018 e irão homenagear 
o cidadão jabaquarense e reclama que o orçamento era de seis atividades e agora 
somente duas. 

Foram tomadas algumas providências contra a ocupação, sobre a comissão e foi 
colocado em acusação. 



O consabej também homenageia e apoia.  

Cristian reclama sobre planilha PM, palcos, e escolas de sambas em 8.000 reais. 

Está faltando liderança para a operação urbana, precisa rever isso. 

Convocar audiência pública sugestão: educação ambiental. 

Munipes André diz que o passado seja visto assim como no presente. Foram sitadas as 
ruas no bairro do Jardim Lourdes. 

Ruas com buracos enormes precisa averiguar com mais atenção advertir a sabesp. 

Já foram feitos os saques mais sem protocolos. 

 

Proposta da próxima pauta foco ideal habitação, operação urbana. 

Próxima reunião dia 13/03/2018 às 19:00 hrs com foram de habitação presente. 

 

Representante do poder público 

Maria de Fátima prefeita regional 

Suplente Márcia Regina 

Conselheiro  Participativo  

Araújo coordenador 

Célia Ramos secretária  

Conselheiros  

Hélio Santos 

Marli Souza  

Anderson Carlos  

Andréia Pereira  

Jhones Rodrigues  

Sueli Ferreira  

 

 

  


