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Aos 29 dias do mês de janeiro de 2018, reuniram se na Prefeitura Regional de Itaquera, os 

novos conselheiros eleitos para o biênio de 2018/2019, a fim de definir as novas regras deste 

conselho.  

 

Estiveram presentes, os conselheiros titulares: Ana Maria, Andreia de Almeida Leite, Marli 

Marques Da Silva Iasulaitis, Dina Vasti Polia Santiago Sampaio, João Estevam da Silva, Lucia de 

Fatima Tomar de Lima, Luciano Lopes Pereira, Marco Antonio do Nascimento, Maria Aurea de 

Negreiros do Nascimento, Vera Lucia de Oliveira, Maria Lucia Pereira, Prosperina Gomes da 

Cruz, Rosa Maria da Silva Santos, Santa Barbosa da Cruz, Douglas Renan Galdino da Silva e 

Washington Machado de Oliveira. 

Falta justificada: Márcio Aparecido de Paula 

Falta não justificada: Lucas Viana Fernandes Dos Santos 

 

A interlocutora da Prefeitura Regional com o conselho, Aline Köhler, iniciou a reunião dando as 

boas vindas aos novos conselheiros e explicou a pauta do dia, sendo a definição por eleição 

dos novos coordenador e secretário, definição do calendário das reuniões ordinárias e/ou 

extraordinária e elaboração ou adequação do Regimento Interno. 

 

A votação se deu logo no início da reunião, sendo candidato a coordenador apenas um 

conselheiro, o senhor João Estevam da Silva, e um candidato a secretário, o conselheiro 

Washington Machado de Oliveira, tornando-se desnecessária a votação. Todos os conselheiros 

presentes no momento, 16 conselheiros, validaram os novos coordenador e secretário.  

 

Já eleitos coordenador e secretário, passamos para a definição de datas e horários do novo 

conselho. Foi dada a sugestão, pelo novo coordenador, de manter as ultimas quintas feiras de 

cada mês, sendo a primeira chamada às 19h e a segunda às 19h30min. Todos os conselheiros 

presentes, validaram a ideia. Portanto, ficou definido o calendário anual deste conselho para 

2018, sendo as próximas reuniões: 22 de Fevereiro, 29 de Março, 26 de Abril, 31 de Maio, 28 

de Junho, 26 de Julho, 30 de Agosto, 27 de Setembro, 25 de Outubro, 29 de Novembro e 27 de 

Dezembro.  

 

O coordenador João Estevam, sugere a leitura do Regimento Interno e do Decreto que 

regulamenta este conselho, quando a Interlocutora Aline informa que uma nova minuta está 

sendo preparada com as orientações aos conselheiros, e que seria interessante aguardar este 
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novo documento para podermos nos basear em cima das novas regras. A maioria concordou e 

então o conselho preferiu aguardar para elaborar seu Regimento.  

 

O coordenador João Estevam, convida o ex secretário Senhor Koniti Wada, pelo vasto 

conhecimento e propriedade nos assuntos do conselho, para ajudar a relatar o novo 

Regimento, juntamente com todo o conselho. Todos os conselheiros presentes concordaram.  

 

Após definidos os assuntos da pauta, o chefe de gabinete Douglas Buscaratto, da às boas 

vindas aos novos conselheiros e explica a situação atual dos serviços da Prefeitura Regional, as  

dificuldades e também as melhorias feitas com pouco recurso. Solicita o apoio e a parceria 

destes novos conselheiros para que possamos caminhar juntos, sociedade civil e poder 

publico.  

 

O prefeito regional Jacinto Reyes, se apresenta e da às boas vindas ao novo conselho. Explica 

como funciona as solicitações para a regional, informa alguns números do SAC de Itaquera e 

como está fazendo para poder atender a todos rapidamente. Solicita ao conselho que seja 

nosso parceiro, para somarmos esforços por nosso bairro e se coloca a disposição do conselho.  

 

Algumas solicitações foram feitas pelo coordenador para nossa próxima reunião como, data 

show e ventiladores, para o auditório, onde serão feitas todas as reuniões do conselho 

participativo de Itaquera.  

 

Sem mais a acrescentar, esta Ata foi lavrada por mim Aline Köhler, interlocutora desta 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


