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Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera  

                                          26 de janeiro de 2021 

                                                            Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimo sexto dias de janeiro de dois mil e vinte um, às 19,30 horas em regime 
online, sob coordenadoria técnica pela interlocutora Sra. Aline Kohler, e 
coordenação geral pelo Coordenador da CPMIQ, Fabio Júlio Mota de Oliveira, 
realizou se a reunião ordinária de janeiro 2021, e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Leitura da ata pendente e aprovação 

2- Renúncia da Conselheira Alessandra de Souza Rodrigues Porto  

3- Comentários dos Sub Coordenadores das Comissões. 

4- Eleição de Coordenador(a) e Secretário(a) Geral para próxima 

gestão. 

5- --Demanda e Informes de Conselheiros e Munícipes. 

6-  Encerramento 

DELIBERAÇÕES- Notificações       

Os Conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva; Marcos 

Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva Ferreira; Koniti Wada; Ana Cristina 

Rodrigues Petuba; Alessandro Mello Beserra; Maria do Socorro Alves; 

Fabio Júlio Mota de Oliveira; José Zildo Almeida da Silva; Marilene Alves da 

Silva Guimarães. 

FALTAS JUSTIFICADAS: Andreia de Almeida Leite 
FALTAS: Maria Lucia Pereira; Camila Aparecida Garcia 
COMUNIDADE- J.C. Nunes; Paulo Cesar; Roberta Cristina dos Santos; Leda Rodrigues. 
Karla Araújo, Roberto. 

   
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO-A reunião teve início às 19,32 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradecendo a participação de todo(a)s, se apresenta como 
coordenadora de governo, se coloca à disposição à reunião, passa o comando ao 
Coordenador Geral do Conselho Participativo Municipal de Itaquera, Sr. Fabio Júlio 
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Mota de Oliveira, que agradece a presença dos Conselheiros e Munícipes. Solicita a   
Conselheira Ana Cristina ficar responsável pela MÃOZINHA e controle de tempo, e o 
Conselheiro Alessandro no CHAT,  o Secretario Koniti Wada no relato da reunião. Faz 
a leitura da pauta do dia, foi aprovado por unanimidade. A leitura da ata da reunião 
ordinária de 14 de dezembro de 2020, fez desnecessário devido que fora 
encaminhada para apreciação ou eventual correção em tempo hábil a esta reunião, 
portanto o Coordenador Fabio Júlio solicita a aprovação, e foi aprovado por todos os 
conselheiros presentes e encaminha para publicação no DOC. Solicita ao Secretario a 
justificar a falta da conselheira Andreia de Almeida Leite, por doença em família. Faz 
a leitura da pauta do dia e coloca em votação, e foi aprovado por unanimidade 
Item 2-Renúncia da Conselheira Alessandra de Souza Porto. 
O Coordenador Fabio Júlio apresentou a carta renúncia, faz a leitura, da Ex 
Conselheira Alessandra de Souza Porto do distrito de José Bonifácio e sub 
coordenadora da comissão de transporte,  solicitou o registro a esta ata , e 
encaminhou para a entidade competente. 
Item - 3 Comentários dos Sub Coordenadores das Comissões: 
Gilberto -Orçamento e Finanças- relatou o valor orçamentário e Itaquera que foi de 
R$45.245.478,00 para 2021, salienta que os gastos de 2020 não aparece nas 
planilhas do departamento de finanças, e solicita mais transparência. 
Lidiomar-Sub Coordenador de Saúde-Segundo a reunião da Coordenadoria Social 
em sua reunião, faz o apelo quanto aos protocolos determinados como proteção ao 
Covid 19,  Solicita que recebam os agentes de saúde que visitam as suas residências.  
O conselheiro Fabio Júlio (integrante da Coordenadoria de saúde - Como membro da 
Comissão Executiva da saúde relata que na reunião ocorrido no último dia 18,  foram 
pautados o problema de falta de remédios nas UBS da região. Salienta que o 
problema fora detectado pelo atraso de fornecimento, mas que vai se chegando a 
normalidade .Comenta que no dia 31 de dezembro de 2020 , foi detectado e 
confirmado como positivo ao corona vírus. Após repouso e tratamento hoje se 
encontra negativo a este vírus. Recomenda pela dificuldade de conviver com esta 
doença , todo o cuidado como evitar aglomeração ou uso de mascara , que parece 
brincadeira , mas não é . 
Zeladoria – Zildo-Expõe demanda quanto a necessidade de mais ecopontos no 
conjunto José Bonifácio, mencionou um ecoponto em construção na rua Major N sra 
das Candeias. Solicita uma reunião presencial num campo aberto para melhor 
aproximação entre os conselheiros. Alegou falta de planejamento pela sub prefeitura 
de Itaquera. Atentou sobre o plano diretor para o ano vindouro. Solicita melhor 
comunicação entre o Conselho e a direção da Sub Prefeitura. 
O Coordenador Fabio Julio proferiu que a parte de comunicação fica restrita devido a 
pandemia .A Interlocutora Aline , diz que uma reunião presencial entre o 
coordenador .secretario  e sub coordenador poderá ser realizado , em uma sala 
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grande e com cuidados quanto aos protocolos determinados, mas que membros com 
mais de 60 anos ficam vetados. 
Transporte-Devido a renúncia da Conselheira Alessandra de Souza Porto. Vagou a 
função de sub coordenadoria da Comissão de transporte, o Coordenador Fabio Júlio 
solicita a apresentação de um voluntario para exercer a função, mas não houve 
candidato 
Item 4- Eleição para Coordenador e Secretário Geral para próxima gestão. 
Com a presença de 11 conselheiro(a)s. o Coordenador Fabio Júlio, relata que os eleitos 
deste pleito tomarão posse no dia 6 de fevereiro de 2021,numa gestão de seis meses a 
partir da posse  e que o processo eleitoral transcorrerá de forma virtual , conforme os 
itens da portaria nº 002 ?PREF/CC/SERS 2020 de 28 de fevereiro de 2020 nos seus 
artigos  30;31;32;33;39;40;41;42. Os artigos 31 e 40 onde consta a votação secreta, 
mas pela impossibilidade deste cumprimento a eleição transcorrerá com voto abeto. O 
Coordenador Fabio Júlio solicita se apresentar candidatos a Coordenador. Se 
apresentou os Conselheiros Gilberto Roque da Silva Pereira de 40 anos de idade e 
Alessandro Mello Beserra com 46 anos de idade. Sem as considerações iniciais o 
coordenador Fabio Júlio ,iniciou a votação , cujo resultado foi de 5(cinco votos)  para 
cada candidatos e uma abstenção Conforme o art. 31 no caso de empate será eleito o 
de maior  idade , o coordenador Fabio Júlio considerou o Conselheiro  Alessandro 
Mello Beserra como novo coordenador do CPMIQ na gestão seguinte. O coordenador 
Fabio Júlio solicita se apresentar os candidatos a Secretario Geral , e tivemos apenas o 
conselheiro Gilberto Roque da Silva Pereira de 40 anos de idade. O pleito prosseguiu e 
o candidato Gilberto Roque da Silva Pereira obteve 10 votos e uma abstenção.O 
Coordenador Fabio Júlio considerou eleito o Secretario Gilberto Roque da Silva Pereira 
como Secretario Geral da CPMIQ para gestão seguinte.Com considerações finais dos 
eleitos encerrou se a eleição . 
Item 5- Demandas e Informes de Conselheiros e Munícipes. 
Conselheira Marilene-questiona a falta de ônibus no Jd N Sra do Carmo, precisamente 
uma linha que fazia na rua Joaquim Meira Siqueira , que obriga ou usuários a caminhar 
até à Av Maria Luiza Americano. Informa ainda que a  rua Bento Nunes  Siqueira e rua 
Lopes Medeiros ( até altura  do nº 315) está sem iluminação de rua. 
Conselheiro Gilberto-Questiona a sub prefeitura sobre uma devolutiva fita em 
21/10/2020 pela CPO/SPO , sobre iluminação de uma viela .Reclama sobre as lixeiras 
no Conjunto José Bonifácio e informa que a Praça Brasil e uma nova praça próxima a 
estação  está sendo ponto de usuários de drogas. 
Conselheira Ana Cristina – Confirma a demanda feita pela conselheira Marilene e 
complementa que este trajeto mencionado é um morro de grande aclive onde os 
idosos encontram dificuldades de transitar no referido local, assim como o aumento de 
assaltos sobretudo aos idosos causado pelas deficiências de transportes. O 
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Coordenador Fabio Júlio recomenda que seja encaminhado a comissão de segurança , 
a sub coordenadora de segurança a conselheira Camila. 
Conselheiro Marcos Vieira- Informa que a listagem de Zeladoria está pela metade. A 
equipe de corte de grama são só três. Informa sobre o canteiro da rua João Batista 
Conti iniciou o corte e grama e parou. Questiona o tempo de duração do contrato de 
limpeza com a sub prefeitura. 
Munícipe Leda Rodrigues-Informa que na UBS Vila Santana ,que está sem gerente, os 
pacientes comuns ficam separadas com apenas uma cortina e pede providencias. O 
Conselheiro Fabio Júlio, como Conselheiro desta UBS , informa que uma nova gerente a 
Sra Mirela já está no comando desta UBS . Irá demandar esta questão. 
Municipe Karla Araujo- Moradora amante da Cohab,há 23 anos e frequentadora do 
Conseg José Bonifacio, está preocupado com aumento de aglomeração e com  o Baile 
Funk , pontos de drogas e sobretudo pela segurança dos moradores .Relata que na Rua 
Alfredo Ricci, tem acontecido com frequência os Bailes funks , mas que próximo de lá , 
perto da Caixa d’água um  bar , alugado pela própria Cohab , promove nos fins de 
semana os bailes denominados Sambões , que provoca barulhos e sujeiras nas ruas 
além de assalto e consumo de drogas. Denunciado a polícia , os procedimentos são de 
que não tem autonomia para bloquear estes eventos. Já protocolou no app 156 , e foi 
encaminhado a fiscalização da sub prefeitura. Consulta ao conselho de como proceder . 
Outrossim faz elogio ao BONI III , onde foi bem atendido e as suas consultas não foram 
demoradas. 
O coordenador Fabio Júlio , comenta que na sala está presente o presidente da Conseg 
José Bonifácio, e que fará suas providencias , e também  
Aciona a conselheira de segurança, sra Camila a fazer seus procedimentos.. 
Conselheiro Marcos Vieira – Faz considerações sobre a rua Alfredo Ricci pelo Chat , 
mas para registro necessitamos de mais detalhes. 
Conselheiro Gilberto- Questiona a interlocutora sobre o recolhimento de entulhos pela 
sub prefeitura de Itaquera na região do conjunto José Bonifácio  
Encerramento- O Coordenador Fabio Júlio encerra a reunião às 21,16 horas, 
agradecendo a presença e participação de todos. 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da sua exatidão 
São Paulo, 26 de janeiro de 2021 
Fabio Júlio Mota de Oliveira – Coordenador Geral da CPMIQ 
 Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ 


