
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

 

 

 

São Paulo, 13 de Março de 2018 

 

 

Terceira Reunião do Conselho Participativo Municipal do Jabaquara na Subprefeitura 

 

 

Horário de Início: 19:00 hs 

Horário de Término: 21:00 hs 

Local: Auditório da Prefeitura Regional do Jabaquara 

 

 

CONSELHEIROS PARTICIPATIVO NESTA REUNIÃO: 

 

Coordenador: Araújo 

Secretária: Marli Sousa 

Andréia Calipal 

Anderson Carlos 

Sueli Ferreira 

 

CONSELHEIROS AUSENTES – com falta justificadas 

 

Celia Ramos  

Jhones Rodrigues 

Célio Santos de Jesus 

  

 

 



PAUTA 

 

 Segurança Alimentar 

 Segurança Habitação 

 Leitura ata anterior 

 Leitura das devolutivas 

 Não serão permitidas questões de ordem e nem esclarecimento ao plenário somente 

aos conselheiros 

 Será dado a cada um dos conselheiros três minutos de fala 

 Ao plenário não será transmitido fala de pauta, nem ofensa aos presentes 

 Perguntar ao plenário se tem alguma demanda 

 Propor pauta da próxima reunião 

 

RELATÓRIO 

 

Representante da Secretaria de Habitação Sra. Ana faz a apresentação do projeto segurança 

alimentar, que será implantado no Jabaquara em 06 (seis) comunidades da operação Água 

Espraiada. Esse projeto será implantado capacitação, redução do desperdício de alimento, 

implantação banco de alimentos, distribuição de alimentos nas comunidades, etc. 

Aberta a fala ao plenário o Sr. Ailton Amorim, fala da importância desse projeto sejam 

integradas as escolas. 

 

PAUTA HABITAÇÃO 

 

Representando a Secretária de Habitação e SPOBRAS Sr. Tomás fala sobre dois pontos: 

- como estão os andamentos das obras na área de habitação no Jabaquara; 

- qual previsão de entrega das moradias no Jabaquara; 

Sr. Tomás informa as área que serão construídas novas habitações: 

- área 14 Rua Navarra, área 27 Rua Cinco de Outubro, área 42 Rua Alcides de Campos, 

área 41 Rua Hidelbrando Ciqueira, área 44 Av Eng. Armando Arruda Pereira e informa 

também que será entregue dia 24 de março as moradias da Rua Belforte Duarte.  



Sr. Tomás informa também que as obras que foram interrompidas por falta de recurso 

foram retomadas. 

 

RELATÓRIO 

 

Fala aberta ao plenário a conselheira Andréia Calipal questiona o Sr. Tomás sobre o tempo 

de entrega das moradias da Rua Wilson Cavanari e também pergunta sobre o impacto que 

causará na área 44.  

Sr. Antônio Amorin questiona Sr. Tomás sobre o terreno desapropriado da Av. Eng. 

Armando Arruda Pereira, pergunta de que é a responsabilidade do terreno e qual a previsão  

de entrega da s moradias. 

Sr. Flávio pergunta ao Sr. Tomás sobre a desapropriação da comunidade Morro do Piolho 

que não foram recolocados em outros projetos e não estão mais recebendo auxilio aluguel. 

Sr. Tomás fala que as pessoas que estão no auxilio aluguel tem preferência para receber as 

novas moradias.  

Sr. Mauro pergunta sobre as obras do Viaduto Águas Espraiadas e da previsão de retomada 

da construção do túnel que liga a Água Espraiadas a Rodovia dos Imigrantes. Sr. Tomás 

informa que as obras continuam suspensas e sem recurso e sem previsão para sua retomada. 

Posto isso os conselheiros presentes fazem o encaminhamento de pauta para a próxima 

reunião ordinária e que ficou definido que a pauta será saúde. 

Sendo assim o coordenador da por encerrado a reunião.  

 

 

Representante do Poder Público  

Maria de Fátima Marques – Prefeita Regional do Jabaquara 

Márcia Regina  - Coordenadora do Governo Local 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 


