
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO  CONSELHO PARTICIPATIVO 
DO  JABAQUARA 

  REALIZADA EM  14/08/2018. 

Local: Avenida Engenheiro Armando de Arruda pereira  2314. Auditório da Sub 
Prefeitura do Jabaquara. 

HORÁRIO  DA PRIMEIRA CHAMADA 19:00, SEGUNDA CHAMADA 19:35. 

Conselheiros presentes: 

Araújo :  Coordenador 

Anderson  ( Grilo) 

Sueli Mendes 

Jones 

Marli Souza 

Interlocutores da Prefeitura   Regional do Jabaquara: 

Agnaldo Firmino : Chefe de Gabinete 

Geovane : Coordenador  do Governo Local 

Edivaldo Mendes :  assessor  de gabinete                              

PAUTA : 

- Informes 

- Deliberações  das demandas do Conselho  Participativo do Jabaquara. 

O Conselho cobrou do Chefe de Gabinete  Agnaldo , as demanda em 
caminhadas  referente, aos cursos de capacitação, crachás dos Conselheiros  e 
também foi questionado e cobrado a possibilidade de usar parte da verba do 
conselho para confeccionar 8 bilhetes único para o uso dos conselheiros no uso 
de suas atribuições. Ficou acordado que o Chefe de Gabinete  daria  uma 
resposta na próxima reunião 

Demandas dos Munícipes . 

Osmir  solicita que seja cobrado da secretaria de saúde uma atenção a bairro do 
Jabaquara, o mesmo afirma a falta de remédios , profissionais e locais para fazer 
os exames, essas ocorrência vem acontecendo  em todos os postos de saúde , 
UBS. 

João Mariano cobra a presença  do Secretario  de saúde na próxima reunião. 



O conselheiro Jones  solicita que seja feito uma prestação de contas trimestral por 
parte da Sub Prefeitura do Jabaquara. 

Mauro  do Consabeja , cobra da parte da prefeitura  uma prestação de contas de 
todos os departamentos da Sub Prefeitura  do Jabaquara. 

O Conselheiro Donhes  solicita que seja  feito o Recapeamento da travessa 
Vitoriano 

João Mariano solicita que a CET, pintar as faixas  de pedestre em frente ao CÉU 
Caminho do Mar. 

Araujo solicita que seja recapeado a rua Laercio Neves , demanda encaminhada 
pelos moradores . 

Senhora Maria Roque solicita que seja colocado lixeiras na rua  Manoel Teixeira 
122, vila clara. 

Araujo propõem que seja cobrado da direção  do centro paraolímpico a abertura 
dos espaços para o uso dos moradores do bairro. 

Os conselheiros define a pauta da próxima reunião : Saúde e Cultura . 

   

Também  foi Justificado a falta dos Conselheiros: ,  Andreia calipal, Celia , 
isentos de faltas. 

Conselheiro Helio não justificou , conta como Falta. 

Sem mais dou por encerrado esta reunião Ordinária. Araujo:  Coordenado do 
Conselho participativo do Jabaquara.  20:10 Horário do termino da Reunião 
Ordinária. 

 


