
                                                  

             Prefeitura de São Paulo – Prefeitura Regional – Itaquera. 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da 

Prefeitura Regional de Itaquera.  

                                  24 de Maio de 2018. 

Aos vigésimo quarto dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, em 

segunda chamada às 19h30min, reuniram-se no auditório da Prefeitura 

Regional de Itaquera, sito à Rua Augusto Carlos Bauman, 851, Itaquera – 

São Paulo, os Conselheiros do Conselho Participativo Municipal da 

Prefeitura Regional de Itaquera, para discutirem a aprovarem a seguinte 

pauta do dia:     Cronograma TRIMESTRAL de serviços de zeladoria e 

eleger dois (02) nomes (Titular e Suplente) para atender solicitação da 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), para 

participar do Conselho Municipal de Politica Urbana (CMPU), feito isso, o 

Coordenador Senhor João Estevam da Silva chama para compor a mesa o 

secretário do CPM Sr. Washington Machado de Oliveira, o Prefeito 

Regional senhor Jacinto Reis e os coordenadores (CPO, CAF e CPDU). 

Aberto a palavra aos Coordenadores todos puderam explanar os serviços 

executados e aceitam fazer prestação de contas TRIMESTRALMENTE. O 

Prefeito Regional coloca-se a disposição para atender agenda proposta 

do CPM de IQ., entendendo a importância de fazer prestação de contas 

dos serviços prestados, e manter relação de parcerias para melhoria do 

bairro. Neste momento o Coordenador agradece o Prefeito regional e 

sua equipe, para dar continuidade à pauta da Assembleia. É colocada a 

discussão para o pleno eleger os dois nomes para compor o Conselho 

Municipal de Política Urbana (CMPU). Foram eleitos o Conselheiro  Sr. 

João Estevam da Silva, membro titular e Sr. Washington Machado de 

Oliveira, membro Suplente. Aberto a palavra ao Pleno todos os presentes 

puderam questionar e entender os serviços prestados de zeladoria da 

Prefeitura Regional de IQ. O Coordenador agradece todos os presentes, e 

consulta o pleno para fazer encerramento dos serviços da Assembleia. 
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Não havendo mais nada a tratar foi encerrado os trabalhos da Assembleia, 

eu Washington Machado de Oliveira assino a presente ata com o 

Coordenador Sr. João Estevam da Silva. 

 

 

João Estevam da Silva 

      (Coordenador) 

Washington Machado de Oliveira 

              (Secretário). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


