
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO  CONSELHO PARTICIPATIVO DO  JABAQUARA  

  REALIZADA EM  08/01/2019. 

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

Prefeitura do Jabaquara. 

HORÁRIO DA PRIMEIRA CHAMADA 19:10, SEGUNDA CHAMADA 19:30. 

Conselheiros presentes: 

Araújo: Coordenador 

Maria de Lourdes 

Marli Souza 

Conselheiros que Faltaram sem a Prévia Justificativa: 

Celia 

Admir Silva 

Jhones 

Andreia Calipal 

Anderson Grilo 

Interlocutores da Prefeitura Regional do Jabaquara: 

Fatima Marques Subprefeita 

Aguinaldo Firmino Chefe de Gabinete  

- Prestação de Contas  da Subprefeitura do Jabaquara  referente ao Ano 2018 

- Informes 

O Coordenador Araújo abre a seção e relata que foi abordado por moradores do 

Jabaquara sobre três pontos, primeiros que o Conselho Participativo do Jabaquara 

estava interferindo nas invasões dos terrenos destinados a construções de moradia no 

Jabaquara, segundo ponto foi cobrado por moradores da vila Guarani que não querem 

a construção da UBS, sobre alegação  de que este instrumentos iria atrair um desgaste 

ruim para o Bairro, terceiro ponto fui cobrado sobre o desvio de finalidade do bolsa 

aluguel  por parte de alguns munícipes . 

O Coordenador Araújo informa da substituição dos conselheiros  Admir silva por Jose 

Roberto Alves da Silva e Celia Regina Moreira Araújo Ramos  por Maria Lucia  da Silva  



e que os mesmos Já estarão empossados  a parti da Publicação  no Diário Oficial .O 

motivo das substituições  faltas  sem a previa  justificativas. 

A palavra e passada para Prefeita Fatima que faz a apresentação da  prestação de 

contas da Subprefeitura do Jabaquara referente ao ano de 2018,esplana sobre  a praça 

de atendimento que recebeu 42.138 Sacs e que todos foram atendidos, explana o 

departamento C.A.F, administrou 27.271.219,17, executando um percentual de 

96,46%  destes recursos ,19 contratos vigentes em andamento e 62 contratos de 

serviços de limpeza, segurança, tapa buracos  etc. Relata sobre o departamento  

SUGESPE   que gerencia  154 servidores público.  

A Subprefeita explana sobre o departamento C.P. O, que executou na Área de roçado 

3.041.217m 2, área capinada 9.680 m2,serviços de tapa-buracos 746 atendimentos, 

área de tapa buracos tapados 20.815 m2, um total de 3.283 buracos tapados. O 

departamento de C.P.D. U executou 306 licenças de funcionamento, 580 obras, 415 

MPL, outras atividades como reclamações, barulhos, lixo, esgotos, calçadas 1416, 

sendo total de demandas atendidas de 2817. 

A Supervisão de esportes  teve como suas principais atividades  desenvolvidas , 

aniversário dos  54 anos do Jabaquara , viva praça viva parceria em ação, quintal do 

samba, o mundo no Jabaquara, florir o Jabaquara e cursos de COODEAGRO. 

Supervisão de esportes e lazer desenvolver também  ações como 1° corrida de rua do 

Jabaquara, dia do desafio, coordenação do projeto viva praça, futebol dos servidores, 

1°curso de arbitragem de futebol de salão. Jogos da cidade e caminhada pé. 

Supervisão de Habitação realizou, atendimentos aos munícipes, cadastro social de 

moradores, montagem e instrução de processos, preenchimentos de cadastros de 

demandas, participou de todas  ações as Secretária de Habitação, apoio técnico em 

ações do SAS, apoio a supervisão de assistência social, apoio as ações da Defesa Civil 

etc. 



Supervisão da Defesa Civil  realizou atendimento de 61 queda de arvores, 29 risco 

iminente de queda de arvores, 27 risco de desabamentos, 27 queda de galhos de 

arvores, 26 rachaduras de edificação, 9 infiltração,9 desabamentos, 7 inundação, 5  

deslizamentos, 4 incêndios , 4 vistorias de áreas de risco, 3 erosão, 2 destelhamentos, 

1 obra de córrego, 1 denuncia de edificação não adaptadas as normas  de segurança. 

A palavra e Passada ao Plenário. 

O senhor João Mariano fala que a conta da saúde não fecha no Jabaquara pois abriram 

32 leitos  no Hospital Santa Marina mais fecharam 20 no Hospital  Saboia, questiona 

também a deficiência do Hospital Saboia e cobra mais uma vez a limpeza dos córregos 

do Jabaquara. 

O Coordenador Lindomjoson Barros de Araújo  no uso de suas atribuições em colégio 

com os Conselheiros presentes determina que a pauta da próxima Reunião Ordinária  

será a eleição do próximo Coordenador e da Secretária do  Conselho Participativo do 

Jabaquara  e o planejamento  das principais atividades do Conselho a serem exercidas 

no ano de 2019  

Lista de Presença 

Lindomjoson Barros de Araújo 

Maria de Fátima Marques Fernandes 

Agnaldo Firmino 

João Mariano 

Maria de Lourdes 



Maria Lucia 

Mauro Aves da Silva 

Marli Sousa 

Mara Lucia K. de Queiroz 

Carlos Costa 

Simone Zupa 

Claudio Silva lima 

Sem mais dou por encerrado esta reunião Ordinária. Araújo:  Coordenado  Geral do 

Conselho participativo do Jabaquara.  20:45 Horário do termino da Reunião Ordinária.  

 

 


