
 

 
 

                                                             
  

             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera. referente a SETEMBRO de 2021. 

                                         28 de setembro de 2021 

                                                           Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimos oitavos dias de setembro de dois mil e vinte um, às 19:30 horas em 
regime on-line, sob coordenadoria técnica pela interlocutora Sra. Aline Kohler e 
coordenação geral pelo Coordenador Geral do CPM-IQ, Fabio Júlio Mota de Oliveira 
realizou se a reunião ordinária de setembro de 2021 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação das atas pendentes 

2- Comentário de sub coordenadores de comissões 

3- Devolutiva pelo representante da CET , Sr. Fernando Martins de 

Almeida. 

4- Informações sobre SABESP, pelo seu representante 

5- Demanda e Informações dos Conselheiros e Munícipes 

6- Encerramento  

DELIBERAÇÕES- Notificações 

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

Roberto Vieira, Gilberto Roque da Silva Pereira, Koniti Wada, Ana Cristina 

Rodrigues Petuba, Alessandro Mello Beserra: Fabio Júlio Mota de Oliveira, 

José Zildo Almeida da Silva, Marilene Alves da Silva Guimarães; Camila 

Aparecida Garcia; Maria do Socorro Alves 

FALTAS JUSTIFICADAS: Nada a registrar 

FALTAS- Andrea de Almeida Leite; Maria Lucia Pereira 

COMUNIDADE- Leonardo Medeiros; Dr. Paulo Cesar; Leonardo José Cardeal; Eduardo 
M; Manoel; Marcia;  Leda Rodrigues 
 
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,37 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradecendo a participação de todo(a)s. Agradeceu a presença 
aos convidados do dia , assim como a todos os conselheiros presentes. Passou o 
comando ao Coordenador Geral do Conselho Participativo Municipal de Itaquera o 
Sr. Fabio Júlio Mota, proferiu eu no dia de hoje teremos a apresentação da Sra. 



 

 
 

Fernanda do Carmo Santos representando a SABESP e do Sr. Fernando Martins de 
Almeida, trazendo as devolutivas da CET, agradeceu  presença dos dois e deu início à 
reunião solicitando a Conselheira Ana Cristina ficar responsável pelo CHAT E O Sr. 
Gilberto pela Mãozinha e a mim o relato da reunião. 
Item 1- Aprovação das atas pendentes- Foram duas reuniões em agosto ,  a reunião 
Extraordinária em 26 de agosto de 2021 e a Ordinária em 31 de agosto de 2021.As 
minutas das atas foram expostas a todos os conselheiros com tempo hábil de 
apreciação e eventual correção, portanto dispensa a leitura dos mesmos , passando a 
aprovação dos mesmos. O Coordenador Fabio Júlio solicitou a todo(a)s conselheiros 
o comentário das atas , e teve aprovação por todos os presentes, estando hábil para 
publicação no DOC.  
A Sra. Fernanda do Carmo Santos representante da SABESP, solicitou se possível 
adiantar a sua apresentação por compromisso anteriormente assumido. O 
Coordenador atendendo a solicitação fez remanejamento na pauta. 
- Informação da representante da SABESP-O Coordenador Fabio Júlio proferiu que 
terá 10 minutos para apresentação , e passará para demandas dos conselheiros e 
posteriormente aos munícipes, com 3 minutos no máximo para cada demanda ,e 
após a Sra. Fernanda fará a devolutiva em bloco de 3 ou 5 demandas. 
Explanação da Sra. Fernanda do Carmo Santos- representante da SABESP- se 
apresentou como sendo Fernanda do Carmo Santos, funcionaria da SABESP, 
encarregado de serviços comunitários, relação com comunidades e com sociedade 
em geral. Sua região abrange Itaquera , Guaianazes, Cidade Tiradentes, Arthur Alvim 
Na Poupatempo Itaquera funciona a parte comercial , tais como novas ligações , 
regularização, contas de agua, e atendimento ao cliente em geral .As atribuições da 
Sabesp são : rolamento de água e fornecimento, manutenção]ao em geral . sistema 
de esgoto (preventivo e corretivo). 
Proferiu que devido à escassez de chuva, e os reservatórios se encontram em baixa , 
a SABESP tem diminuído a pressão de água , no intervalo das 21,00 hora ás 6 horas 
da manhã no intuito de preservar contra vazamentos .Os lugares mais altos poderão 
sofrer, queda no fornecimento, recomendando que as residências tenham caixa 
d’agua , para reserva para suprir esta deficiência. Se as chuvas demorarem poderá 
ocorrer uma medida mais profunda. 
Está ciente que Sabesp está carente de uma modernização, quanto ao sistema de 
comunicação e atendimento ao cliente. Os canais de comunicação consistem no 
0800- 0119911.  
Encerrada a apresentação o coordenador passou as considerações dos conselheiros, 
e posteriormente dos munícipes. 
-Gilberto- O que fizeram para conter o aumento do consumo de água. 



 

 
 

-D. Socorro-As informações à SABESP tem sido de forma On Line , e os idosos 
encontram dificuldades neste tipo de comunicação , pergunta se tem uma forma 
presencial de informação. 
-Marcos – Pergunta sobre uma manutenção de uma válvula no José Bonifacio. 
-Zildo- Sobre a limpeza dos rios, se são atributos da Sabesp, pois no Rio Verde , os 
resíduos são levados ao rio , por habitantes de sua margem . 
Um munícipe (não identificado) – Pergunta se há uma redução de fornecimento 
nesta estiagem? 
Respostas da Sra. Fernanda: Proferiu que desde 1996, a SABESP vem adotando o 
processo da redução de pressão nos encanamentos de distribuição de água, nas 
madrugadas por ter uma demanda menor de consumo, e com isso evita os 
vazamentos provocada pelo aumento de pressão. 
Não estamos em crise hídrica, mas o racionamento não fica descartada, dependendo 
do tempo de estiagem. O nosso procedimento tem sido abaixar a pressão nos 
encanamentos desde ás 21,00 horas até ás 6,00 horas da manhã, em pontos mais 
altos poderá ocorrer a desfornecimento neste período , mas aconselha o uso de 
reserva de água por uso de caixa., onde poderá fazer em período de pressão normal. 
Proferiu que a instalação de caixa dágua é um item obrigatório, quando do 
requerimento de ligação de água .Disse que a SABESP entregou cerca de 300 caixas 
d’água nesta região para comunidades mais carentes .Quanto as limpezas de rios é 
uma atribuição da prefeitura , para a SABESP fica atribuída a análise do liquido local. 
Respondeu que a SABESP não tem atendimento presencial onde a comunicação tem 
sido através do telefone. Para reposição asfáltica a SABESP vem concluindo esta 
tarefa com supervisão da prefeitura e CET. São fiscalizadas a sua qualidade de forma 
rigorosa, proferiu a Sra  Fernanda . 
Devido o seu compromisso agendado, solicitou licença pra encerrar deixando o seu 
contato a disposição através da Sra. Aline, agradecendo o convite e atenção de todos. 
Devolutiva da CET-O convidado Fernando Martins de Almeida, fez a devolutiva de 
dez demandas apresentadsa em uma reunião anterior.  
Nota do relator- Devido a falha no equipamento, ficamos sem comunicação, ficando 
este item prejudicado de relato. 
Devido este incidente, e por não ter acesso a gravação da reunião encerro este 
relatório, dando ciência da verdade. 
 
 São Paulo , 28 de setembro de 2021 
 
Fabio Julio Mota de Oliveira – Coordenador CPMIQ 
Koniti Wada- Secretario Geral da CPMIQ 
 

 


