
Data da 26/03/2018                 Hora de Início 19h30min          Hora de Termino 21h00.  

Local da Reunião: Auditório da Prefeitura Capela do Socorro  

Publico presentes: 10  - Conselheiros  

FORMA DE DIVULGAÇÃO 

 

E-mail / Convite Eletrônico, Pessoalmente. 

Conselheiros Presentes  

 

CONSELHEIRO - Coordenador: Christian Lisboa Fabalet 

COORDENADOR GOVERNO LOCAL; Anderson Ratts. 

Conselheiros:  

Nertan Vieira da Silva  

Jose Severino Gomes  

Antônio  

Marcos Aparecido de Carvalho  

Maria Cleusa  

Rosalva Santos da Silva  

Silvio Cesar Florêncio  

 

Pauta da Reunião  

  

• Crachá de identificação  

• Uso da sala do conselho  

• Demandas 

• Agendamento da data reunião extraordinária  

Fala do Coordenador  

 

• Coordenador e conselheiro Christian Lisboa Fabalet fez à abertura da reunião 

saudando a todos os presentes falando da importância do nosso trabalho no conselho, 



pós a saudação fez abertura para a fala dos conselheiros falar do seu trabalho e de 

suas demandas.  

• Conselheira:  Maria Cleusa. 

Solicita que um técnico da Sptrans faça uma visita no bairro para estudar possível alteração de 

linhas de ônibus.  

 Conselheiro: José Severino Gomes  

Esta atuando nos bairros fazendo visitas nos equipamentos públicos e auxiliando com as 

demandas dos munícipes.  

 Conselheiro: Antônio 

Solicita a visita do técnico da SPTrans  para falar das linhas de ônibus (6057 e 6056) 

Remoção de postes. 

 Conselheiro: Nertan  Vieira das Silva  

Solicitação de remoção de obstáculos na calçada de pedestre (Estrada da ligação) 

Solicitação de fiscalização devida obra embaixo da rede de energia (Ao lado da Torre) – Jd. 

Prainha.  

Solicitação de linhas de transporte para o bairro da prainha. 

 Conselheiro: Marcos Aparecido de Carvalho 

Trouxe alguns ofícios onde já esta sendo encaminhado para os setores de destino na 

prefeitura. 

 Conselheiras: Madalena e Rosa  

Solicita uma reunião com o secretario da saúde para tratar de alguns assuntos das UBS local da 

região. 

 Conselheiro: Silvio Cesar Florêncio  

Ressaltou a importância de vir na prefeitura fazer o plantão em nossa sala.  

Após a fala dos conselheiros o Coordenador pediu para o COORDENADOR  GOVERNO LOCAL 

Sr. Anderson Ratts para providencia os crachás de identificação somente para os conselheiros 

presentes devido muitos não estrem dando a importância devida, foi solicitado também as 

senhas de acesso somente para que for fica no plantão de atendimento da prefeitura.  

 

_________________________________             

                                                                                               Cons. Coord.: Christian Lisboa Fabalet 


