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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera  
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera. referente a março de 2022. 
Descrição da Reunião       

Ao vigésimo nono dias de março de dois mil e vinte e dois às 19:30 horas em 
regime on-line, sob coordenadoria técnica pela Sra.Alice Aparecida de Carvalho e 
coordenação geral pela Conselheira do CPM-IQ, Ana Cristina Rodrigues 
Petuba,realizou se a reunião ordinária de -março de 2022 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação das atas de novembro 2021 e fevereiro 2022 

2- Informe de Conselheiro(a)s 

3- Demandas de Conselheiro(a)s e Munícipes 

4- Segmento Conselho 

5- Encerramento  

DELIBERAÇÕES- Notificações 

Os Conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva, Koniti 

Wada, José Zildo Almeida da Silva; Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque 

da Silva Pereira; Ana Cristina Rodrigues Petuba; Marilene Alves da Silva 

Guimarães 

FALTAS JUSTIFICADAS:  Fabio Julio Mota de Oliveira 

        FALTAS- Maria Lucia Pereira; Alessandro Mello Beserra; Andreia de Almeida 
        Leite; Maria do Socorro Alves; Camila Aparecida Garcia                
       COMUNIDADE-Simone Lage; Marco Antonio Felipe; Leonardo        Medeiros;  
Wellyene; Leda Rodrigues ; Chadad Campelo 
-DESCRIÇÃO DA REUNIÃO-  A reunião teve início às 19,43 horas, a Interlocutora 
Substituta Sra Alice Aparecida de Carvalho, fez a abertura agradecendo as presenças 
dos Conselheiro(a)s e Munícipes, proferiu que a Interlocutora Aline , estará ausente 
para esta reunião. E se colocou a disposição dos Srs. presentes à reunião. Devido a 
ausência do Coordenador da CPMIQ , a esta reunião ,a Sra Alice indicou a 
Conselheira  Ana Cristina Rodrigues Petuba , para coordenar à reunião, na qual teve o 
consentimento de todo(a)s presentes. A Sra. Ana Cristina agradeceu a todo(a)s pela 
indicação. Como já constava com 7 conselheiros, alcançando o quórum, deu início a 
reunião fazendo a leitura da pauta , e teve aprovação geral. Para o Item 1 da pauta , 
consultou aos presentes se haviam recebido as duas atas encaminhadas aos E-mails 
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pelo secretário; ficando ciente que todos haviam recebido. Questionou se nas atas de 
novembro 2021 e fevereiro 2022, fossem necessárias algumas correções ou 
alterações, não houve nenhuma manifestação, considerando aprovadas, e 
encaminhamento a publicação ao Diário Oficial. Em seguida passou para o Item 2 da 
Pauta-Informes dos Conselheiros- O Conselheiro Marcos cita que tem um buraco na 
rua Alfredo Ricci , onde a prefeitura diz ser sobre responsabilidade da Comgás, 
solicita uma resolução deste caso. Ainda nesta rua na altura do 770 , tem um buraco,  
por trás de uma lombada , onde o aclive existente dificulta a visão do mesmo , 
causando danos aos veículos .Aconselhou aos conselheiros , quando o 156 não 
atender ligar para ouvidoria, pois quando notarem o acumulo na auditoria irão 
verificar  o que ocorre no 156. Conselheiro Lidiomar-Comentou que a reunião 
mensal da saúde ficou inacabada , portanto não tem muitas informações, sobre a 
reunião da saúde ,ficou marcada a ordinária para o  próximo dia 31 sobre a saúde 
mental , a conferencia se realizará no dia 25/26/27 de abril. Conselheira Ana 
Cristina-Diz ter participado da conferencia ontem e que foi muito proveitosa, e 
percebeu que Itaquera no setor de saúde temos muitos equipamentos que não 
conhecemos , muitas vezes , reclamamos sem conhecer o território, diz gostar de 
debater sobre isto mais a fundo .Diz que ao ouvir o Conselheiro Marcos, deu razão , 
ele , sobre a situação da zeladoria na prefeitura , que não vem atendendo a contento, 
disse que devemos sempre procurar o 156 e no caso de não atendimento ou sem 
resposta procurar a sub prefeitura, evitando desvio de comunicação. Recebeu o 
elogio do Conselheiro Lidiomar, pela colocação do texto. Disse, que irá verificar as 
demandas do Marcos , e orientou que ao requisitar protocolo de serviço ao app 156 
fazer um protocolo para cada buraco para que gere uma Ordem de Serviço para cada 
buraco. A interlocutora confirma este procedimento quanto aos buracos, e disse 
ainda que ao fazer estas demandas menciona a numeração dos buracos (máximo de 
três) para não gerar três protocolos. Conselheiro Gilberto-Sobre o protocolo 156 
23980161 , sobre notificação da prefeitura a COHAB. Sobre o corte de mato em 
frente a duas escolas, e que fazem 216 dias, e do protocolo27533009, sobre poda de 
arvore ,que foi feito o pedido a sub prefeita Silvia e a coordenadora de obra Sra Carol 
e está atrasado há 114 dias .A interlocutora Alice diz que a COHAB já foi notificado 
sobre as matas , e que vai verificar se já foram direcionadas multas que não é da 
divisão de serviços.O Conselheiro Gilberto diz para multa-los se ultrapassaram o 
prazo. Conselheiro Zildo –Questiona se a rua Sarah Maluf Está sendo feito a limpeza 
pela prefeitura? Diz ter duas praças ( não menciona o nome)onde foram limpeza no 
corredor central , mas não fizeram na praça .Diz que o rio Jacu Pêssego está raso , 
necessitando de passar a maquina para tirar os matos e lamas. 
A Coordenadora devido se esgotar as demandas dos Conselheiros(a)s , passa ao 
srs(a)s Municipes.Leda Rodrigues-Não sei se é pertinente a prefeitura esta demand, 
,mas a calçada aqui na AV. Pires do Rio está afundando, já foi notificado a Sabesp.A 
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Coordenadora Ana Cris , solicita ajuda a Sra ALICE , se este caso ´pertinente à Sabesp, 
pela qual afirma que é pertinente à Sabesp, mas que ela pode encaminhar para o 
156 , onde será destinada a entidade local. A Sra. Leda afirma que já tem protocolo 
156 , e destinada à Sabesp. Diz que levou um mês mas conseguiu, completa a 
demanda que este afundamento iniciou á frente da OAB, mas que agora está 
extensiva a toda rede de esgoto. Diz agora estar atrapalhando até o transito local.Sra 
Simone Lage- Aconselha a Sra. Leda , a acompanhar o prazo de execução, se 
ultrapassar informe a prefeitura onde gera uma multa. Leonardo Medeiros- sobre a 
situação do Conselho Participativo Municipal que deveria haver novos integrantes a 
partir deste ano, e no entanto não houve eleição e prorrogado o mandato para mais 
três meses, sendo que alguns dizem que será em agosto deste ano, gostaria uma 
explicação. Conselheiro Koniti- Sim Leonardo deveríamos ter eleição no fim do ano 
passado, mas por decisão da câmara municipal foi prorrogado em mais três meses, 
que finda agora no dia 31 de março.Solicitado uma explicação à  secretaria 
responsável pelo CPM, informaram que o CPM deixará de existir, dando lugar ao 
Conselho de Representantes ,onde tenciona fazer a eleição e o decreto até setembro 
deste ano. A nossa gestão se encerra neste dia 31 , e estamos no aguardo de uma 
comunicação a respeito .Mas se nada acontecer o dia 31 de março será nossa 
despedida.A Coordenador Ana Cris , diz estar passando qualquer informação a 
respeito, quando divulgado. Conselheiro Zildo -solicitou que caso prorrogue este 
mandato, faça reunião de cunho presenciais. A Sra Alice diz quanto a reunião 
presencial para as CPMs , só dependem da autorização por decreto.Wellyene-Meu 
nome é Wellyene, é a segunda vez que participo deste reunião,, tem parente em 
Itaquera , tem sitio próximo ao Pq do Carmo, conhecedora das leis e decretos ,e dos 
informes quanto a CPM.comentou que o Conselho de Representantes , está na Lei 
Orgânica do município e representa a sociedade Civil, Faz parte do Legislativo , onde 
o CPM é do poder Executivo.Foi estabelecido em 2005 pelo Prefeito José Serra.Como 
é do Legislativo ainda não foi votada .O CPM teve inicio em 2013 , com o prefeito 
Fernando Hadad.Diz ter muito projeto para formalizar o Efetivo do  Conselho de 
Representantes ,uma delas é de ouvir os Conselhos Participativos , onde diz ter no 
calendário reunião de comissão no dia 6 de abril nas dependências da Sub prefeitura 
de Itaquera. Diz que na sexta feira dia 25 de março formalizou uma SEI , onde 
prorroga o mandato do CPM até setembro. 
A Coordenadora Ana Cristina, devido o tempo de reunião encerrou a reunião às 
20,50 horas agradecendo a presença e da participação. 

Eu Koniti Wada lavrei esta ata e dou fé da sua veracidade. 
São Paulo, 29 de março de 2022 

      Ana Cristina Rodrigues Petuba  Coordenadora em Exercício- CPMIQ 
      Koniti Wada- Secretário Geral da C PMIQ 


