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             Prefeitura de São Paulo/Prefeitura Regional de Itaquera 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da  
Prefeitura Regional de Itaquera  

                                 28 de Junho do Ano de 2018. 

                                                  Descrição da Reunião       
                                    

Aos vigésimo Oitavo dia do mês de Junho do Ano de 2018, reuniram os Conselheiros 
Titulares do Conselho Participativo Municipal (CPM) e Comunidades Locais no 
auditório da Prefeitura Regional de Itaquera (IQ), sito á Rua Augusto Carlos Bauman nº 
851, para discutir e aprovarem a pauta da 6ª Reunião Ordinária, conforme convocação 
expedida: 
1 - Leitura da Ata Anterior 
2 - Informes Gerais 
3 - Eleições do Coordenador e Secretário Geral (mandatos de seis meses) 
4 – Palavras dos Conselheiros. 
O Coordenador João Estevam da Silva, chama para secretariar os trabalhos  a Sra. Lúcia 
de Fátima Tomaz de Lima, na falta do secretário Washington Machado de Oliveira que 
não vem correspondendo nos trabalhos  da secretaria do CPM. Abeto os trabalhos da 
Assembleia foram constatado a presença de 12(doze) conselheiros conforme segue na 
Lista de presença: Ana Maria, Andreia de Almeida Leite, João Estevam da Silva, Lúcia de 
Fátima Tomaz de Lima, Luciano Lopes Pereira, Marcio Aparecido de Paula, Marco 
Antônio do Nascimento, Maria Aurea de N. do Nascimento, Maria Lúcia Pereira, Marli 
Marques S. Iasulaitis, Prosperina Gomes da Cruz e Santa Barbosa da Cruz. No informe 
Gerais constatou-se a falta de poda de arvore na Rua Antônia Maria Bessa, 84 e na Rua 
Médio Guaçu, prospero ao número 297, devido vário buracos uma llllkpessoa 
(munícipe), tropeçou em um buraco, e com a queda sofreu vária escoriação. Também 
na Rua Francisco Munhoz Filho necessita de serviços do TAPA-BURACO. O Coordenador 
Informa aos presentes da importância do próximo item da pauta que se refere a 
Eleição do Coordenador e Secretário Geral, para não ocorrer o erro gravíssimo desta 
gestão que passou o pleno votou e aprovou  nome do Secretário Geral, que por hora 
não correspondeu as suas obrigações, portanto as pessoas eleitas hoje não devem 
persistir no mesmo erro. Neste momento passamos para e eleição do Coordenador e 
do secretário: Perguntado ao pleno quem se apresenta como candidatos se 
apresentaram a Senhora Lúcia de Fátima Tomaz de Lima para o cargo de Coordenadora 
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e o Senhor Marco Antônio do Nascimento para o cargo de Secretário Geral, não 
havendo outros nomes foram eleitos por aclamações por um mandado de seis (06) 
meses podendo a reeleição, conforme rege o Regimento Interno do CPM IQ. O 
Coordenador faz sua explanação agradece a presença de todos e solicita ao pleno que 
de posse aos eleitos que foram aplaudidos. Não havendo mais nada a tratar foi 
encerrado os trabalhos da Assembleia, eu Lúcia de Fátima Tomaz de Lima assino a 
presente Ata com o Sr. João Estevam da Silva Coordenador do período anterior. 
 
 
 
 
João Estevam da Silva 
(Coordenador – Anterior). 
 
Lúcia de Fátima Tomaz de Lima 
(Secretária da Assembleia). 
 
 
 
 
 
 
  
 


