
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO  CONSELHO PARTICIPATIVO DO  JABAQUARA  

  REALIZADA EM 12/06/2018. 

HORÁRIO  DA PRIMEIRA CHAMADA 19:00, SEGUNDA CHAMADA 19:25. 

Conselheiros presentes: 

Araújo :  Coordenador 

Sueli  Mendes : Secretária Substituta  

Marli Sousa 

Anderson  ( Grilo) 

Andreia Calipal 

Donhes 

Interlocutores da Prefeitura   Regional do Jabaquara: 

Fatima Marques: Prefeita Regional do Jabaquara  

Agnaldo Firmino: Chefe de Gabinete  

PAUTA: 

- Apresentação do Plano de Governo  Dialogo Aberto 

- Apresentação do Plano de Governo Segurança Alimentar que será implantado no Jabaquara 

A Prefeita Fatima Marques apresenta o novo Chefe de Gabinete Agnaldo Firmino que se 

apresenta se colocando a disposição dos moradores o mesmo fala que fez parte da construção 

do projeto que criou o Conselho Participativo  em São Paulo,  comenta a importância da 

participação popular nos Conselhos . 

A representante  da Secretária  de Governo  Juliana  fala sobre o projeto segurança alimentar  

que será implantado  em seis Comunidades no Jabaquara que tem como base: levar 

informações  sobre o consumo  dos alimentos, a forma de como será  arrecadado e 

distribuídos os alimentos e coo será feitos as parcerias . Fala também  de como anda a 

Obesidade  em São Paulo. 

 A Palavra e passada  representante de Governo Mariana que  Apresenta  o projeto Governo 

Aberto  que tem como base:  Participação  da sociedade , Transparência, Integridade , 

Inovação e Tecnologia. 

A palavra e passado ao Coordenador  do Conselho  Participativo do Jabaquara Senhor Araujo. 

Que fala da importância da participação  do Conselho e da Sociedade Civil junto a gestão de 

Governo  e que os Conselhos deixassem de ser Consultivos e fossem Deliberativos. 

O  conselheiro Senhor Anderson  fala da importância das oficinas dentro do Governo  Aberto . 



O Senhor Paulo  fala da Vistoria  que o Prefeito Doria fez  na Praça Soares de Avelar  e da 

importância  das melhorias que  foram feitas para o bairro trazendo melhor qualidade de vida. 

O Senhor Mauro cobra a publicação das Atas  do Conselho  Participativo 2017, Araujo  informa 

ao mesmo que todas as Atas que foram entregue foram publicadas e que as demandas foram 

encaminhadas aos seus respectivos  órgãos.  

O Coordenador  Araújo  solicita a representante do Governo Aberto  Senhora Mariana para 

que seja feito uma devolutiva  de como anda o desenvolvimento do projeto  no Jabaquara. 

Também  foi Justificado as falta dos Conselheiros: Hélio e Celia , isentos de faltas.  

Sem mais dou por encerrado esta reunião Extraordinária. Araujo:  Coordenado do 

Conselho participativo do Jabaquara.  

 


