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          Data da 28/06/2018 

Hora de Início 19h30min 

Hora de Termino 21h00. 

Local da Reunião: Auditório da Prefeitura Capela do Socorro 

 

Publico presentes: 12 

08 – Conselheiros  

 Christian Lisboa Fabalet  

 Marcos Aparecido de Carvalho  

 Cleusa Acilio 

 Silvio Cesar F. da Silva  

 Antônio Severino de Souza  

 Maria Madalena Pires  

 Nertan Vieira da Silva   

 Jose S. Gomes  

04 – Convidados  

 Raimunda Pereira Varjão  

 Neuza de Souza  

 Antônio da Cunha Ferreira  

 

FORMA DE DIVULGAÇÃO 

E-mail / Convite Eletrônico, Pessoalmente. 

 

Fala do Coordenador 

Coordenador e conselheiro Christian Lisboa Fabalet fizeram à abertura da 
reunião saudando a todos os presentes falando da importância do nosso 
trabalho na nossa região e que os conselheiros que estiver com faltas sem 
justificativa será exonerado por falta dando a posse aos suplentes, 

Após a fala de abertura foi aberta a palavra aos conselheiros e convidados. 
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Conselheira: Maria Cleusa. 

Solicita que limpeza na Praça do Jd. IV. Centenário (Praça Maximiliano 
Martinez). 

  

Conselheiro: Antônio 

Solicita remoção de postes. 

 

Conselheiro: Nertan Vieira das Silva 

Solicitação no bairro do Jd. Monte Verde recapeamento de algumas ruas, 
iluminação nas vias. 

 

Conselheiro: Marcos Aparecido de Carvalho 

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

 

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 
Christian falou da importância de fazer o preenchimento do requerimento do 
conselho onde teremos mais visibilidade dos nossos trabalhos em nossa 
gestão. Ficou acordado que na próxima semana vai esta fazendo as visitas 
com os conselheiros para registra as demanda solicitada.  

Ressalto que toda demanda tem que ser tirado foto para dar entrada no TIT da 
prefeitura. 

 

Finalizado a nossa reunião já com a data da próxima que será dia 25\07\2018 
às 15hs com um café para receber o nosso prefeito João Batista de Santiago. 
E alguns representantes.   

 

 

 

Cons. Coord.: Christian Lisboa Fabalet 

 


