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

Ao vigésimo sexto dias de abril de dois mil e vinte e dois às 19:30 horas em regime 
on-line, sob coordenadoria técnica pela Interlocutora  Sra Aline Kohller Forguieri e 
coordenação geral pelo Coordenador do CPMIQ Sr. Fabio Júlio Mota de Oliveira 
,realizou se a reunião ordinária de abril de 2022 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação da ata de 26 de março 2022 

2- Informe de Conselheiro(a)s 

3- Demandas de Conselheiro(a)s e Munícipes 

4- Eleição para Coordenador e Secretário Geral 

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; Fabio Julio Mota de 

Oliveira ;Maria Lucia Pereira 

FALTAS JUSTIFICADAS- nada a registrar 

        FALTAS- Alessandro Mello Beserra; Andreia de Almeida   Leite; Maria do Socorro  
Alves; Camila Aparecida Garcia ,Marilene Alves da Silva Guimarães         
       COMUNIDADE-Simone Lage; Marco Leonardo Medeiros;   Leda Rodrigues ; 
Chadad Campelo; Mãe do Italo; RC; Veronica Rocha Pereira;Talita Oliveira 
;Valdir(Instituto Viver Melhor) 
-DESCRIÇÃO DA REUNIÃO-  
 As 19,35 horas, O Coordenador Fabio Júlio conferiu as presenças e como havia o 
quórum suficiente , agradeceu os presentes e deu início à reunião Ordinária de abril 
de 2022.Para o Item 1- Aprovação da ata de março 2022- Consultou os Conselheiros 
presentes se haviam recebido a ata de março via E-mail enviado pelo secretário. 
Conferiu que todos haviam recebido. Solicitou a manifesto, caso haja alteração ou 
correção na ata. Teve aprovação de todo(a)s, o Coordenador deu como aprovada a 
pauta a ser editado no Diário Oficial da Cidade.Item 2- Informe dos Conselheiros -
Gilberto-Diz ter procurado a subprefeitura para pesquisar execução orçamentaria, 
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encontrou como no mês passado não identificável os números de orçamentos. Diz 
precisar das devolutivas da CET, mas disse não estar disponível Conselheiro 
Lidiomar-Diz não ter alterações, citou que as UBS Boni II, Itapema e Itaquera , ainda 
continuam em reformas .Informou que o Forum da Saúde Mental ocorrerá no dia 16 
de maio , na sub prefeitura de Itaquera . Fabio Julio – informa que a UBS 
Especialidade que estava junto á Ubs Itaquera mudou se para à Rua Ken Sugaya 129 
em Itaquera .O Boni II passa a ser chamada de UBS Maria Celina de Oliveira .Para os 
eleitos conselheiro de saúde , estará em breve , com curso de Capacitação.Proferiu 
que no hospital do Planalto havia setor de psiquiatria , mas com o quase fechamento 
do hospital o setor tem migrado para o CAPS . A Upa Itaquera também se utiliza de 
sala para esta modalidade, mas os funcionários dizem não ter condição de 
atendimento para esta especialidade. Solicita o Fabio Júlio que membros do CPM , 
divulgue esta alteração , e  denuncie se for preciso. Marcos Roberto- Diz não ter 
informação da UBS Boni II – Também disse que sobre a demanda da reunião passada 
a Rua Alfredo Ricci ainda não foi concluída, faz dois meses (ver demanda do mês 
passado). Sobre o problema na rua Domingos Rubini , diz ter resolvido pela  Sabesp, 
mas solicita que a prefeitura faça sua parte , pois esta rua está com muitos buracos , 
onde os ônibus locais estão desviando da sua rota normal devido o estado desta 
via.Conselheira Maria Lucia – Diz ter feito uma demanda à prefeitura há um mês e 
não teve retorno de uma banca de jornal na Cohab II. O Coordenador Fabio Julio 
solicitou à Alice que retomasse esta demanda. Conselheira Ana Cris- Diz encaminhar 
um oficio a Sra Aline ou Alice.Conselheiro Zildo-  Fez uma demanda de uma arvore 
que está seca , quase caindo no Conjunto Andorinha II, diz fornecer todos os dados 
no grupo de whatsapp. 
Municipe Leda Rodrigues-Inicia sua demanda dizendo que vai entra em processo 
contra avaria do seu carro pelos buracos públicos. Fez outros comentários sobre a Av 
Pires do Rio, mas que caracterizou particularidade.Municipe( não citou o nome) Fez 
uma reclamação à Saude por falta de médicos na rede pública. 
Item 3- Demandas de Conselheiros / Municipes – o Item anterior atendeu este item 
Item 4 – Eleição para Coordenador e Secretário Geral- O Coordenador Fabio Julio , 
fez agradecimento Secretario Koniti Wada pela parceria e lealdade por este tempo de 
Coordenação, agradeceu a Interlocutora Aline e a Sra. Alice , pelos trabalhos em 
conjunto, citou a cada Conselheiros e elevou seus agradecimentos pela amizade e 
contribuição. Secretario Koniti Wada- disse que o tempo de gestão está chegando ao 
crepúsculo, restando apenas uma gestão para se transformar em Conselho de 
Representantes , agradeceu a todos pela participação sobretudo amizade , aos 
Conselheiros que hoje faz presentes e também pelos Conselheiros que por motivos 
declarados deixaram este grupo. Deixo meu agradecimento e respeito aos munícipes 
que participaram neste conselho trazendo demandas e contribuições ao Conselho e a 
Sub Prefeitura, estendo aos interlocutores Aline e Alice por completarem nossos 
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trabalhos . Hoje deixo esta cadeira na vacância por entender que novos membros 
assumam este patamar , cumprindo assim a democracia .Mas o meu agradecimento 
maior será ao Coordenador Fabio Julio, que remamos juntos nestes dois anos a nau, 
para a plenitude deste Conselho. O Coordenador Fabio Julio iniciou a eleição ao 
Coordenador onde teve como candidato o Conselheiro Gilberto Roque da Silva 
Pereira, na qual colocado em votação ao plenário , teve a aprovação por 
unanimidade , onde o Sr. Fabio Julio o decretou e nomeou o Gilberto Roque da Silva 
Pereira como Coordenador Geral do CPMIQ , durante esta gestão. O Sr Fabio Julio 
inicia a eleição para Secretário Geral solicitando que se apresente os candidatos. Não 
se apresentou nenhum candidato, então se iniciou a votação a candidatos onde 
tivemos 4 votos para José Zildo de Almeida da Silva e 3 votos para Ana Cristina 
Rodrigues Petuba , mas em seguida a Conselheira Ana Cristina disse não ser 
candidata por estar também em outros conselhos.O Coselheiro Zildo também não se 
postou com candidato . se referiram a mim continuar como secretário. Perguntei a 
todos os presentes quem gostaria de ser candidato, mas o silencio me respondeu. 
Disse sendo assim como este conselho não poderá ficar sem a Secretaria, concordei 
em ser candidato a esta gestão. Votado pelos conselheiros obtive ´por unanimidade. 
O Ex Coordenador Fabio Julio , dá a posse ao secretario Koniti Wada para a gestão 
seguinte. O novo Coordenador Gilberto Roque, agradece a confiança nesta ultima 
gestão de CPM, que foi de Executivo  passa ao Legislativo. Os dois receberam os 
cumprimentos dos Conselheiros e Munícipes e às 20,57 hs terminou a reunião. 
Eu, Koniti Wada lavrei esta ata e dou fé da sua veracidade. 
 

São Paulo 26 de abril de 2022 
 
      Fabio Julio Mota de Oliveira- Coordenador do CPMIQ 
      Koniti Wada- Secretário Geral da CPMIQ 


