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             Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

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

                                           25 de agosto de 2020 

                                                            Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimos quinto dias de agosto de dois mil e vinte, em regime on line,  sob 
coordenadoria técnica pela interlocutora Aline Kohler, e coordenação geral pelo 
Coordenador do Conselho Participativo de Itaquera o Sr. Fabio Júlio, realizou se a 
reunião ordinária, e teve como pauta:              

1-Leitura da  ata pendente e aprovar 

2-Comentarios dos sub coordenadores das comissões. 

3-Estabelecimento e bares fiscalizadas pela sub prefeitura durante a 

pandemia. 

4- Obras a serem entregues em 2020 

5- Solicitação da Conselheira Maria Lucia Pereira à vaga de coordenadora 

da sub comissão de esportes /lazer e cultura. 

6-Explanação da situação dos crachás e e bilhete único, conforme ofício 

emitida em julho 2020. 

7-Pedido de compra da data show (projetor)conforme reunião anterior. 

8-Abrir para as demandas. 

DELIBERAÇÕES 

1 - Aprovar o nome da conselheira Maria Lucia Pereira como 

coordenadora da sub comissão de esporte/lazer e cultura. 

2- Aprovação dos convites para as demais áreas técnicas da sub 

prefeitura,para futuras apresentações on line . 

3- Encaminhamentos. 

Os conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva; Fabio Júlio Mota 
de Oliveira ; Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva Ferreira ;Koniti Wada; 
Ana Cristina Rodrigues Petuba; José Zildo Almeida da Silva; Marco Antonio 
Nascimento; Washington Machado de Oliveira ; Alessandra de Souza Rodrigues 
Porto. 
FALTAS JUSTIFICADAS- -Maria do Socorro Alves; Maria Lucia Pereira; Marilene Alves 
da Silva Guimarães; Andrea de Almeida Leite. 
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FALTAS: Camila Aparecida Garcia. 
 COMUNIDADE: Eduardo Mello. 
A reunião teve início às 19,35 horas, a interlocutora Aline Kohler fez a abertura, 
agradecendo a participação de todo(a)s;  se coloca à disposição à reunião e passa o 
comando ao Coordenador do CPMIQ , Sr. Fabio Júlio , que igualmente agradece a 
participação de todo(a)s , e inicia a reunião com leitura do Edital de Convocação 
emitida em 20 de agosto a todos os Conselheiros .Em seguida fez a leitura da pauta e 
solicitou aprovação , que o obteve por unanimidade. Para o Item 1 o coordenador fez 
a leitura da minuta da ata da Reunião Ordinária de 28 de julho de 2020, e que 
solicitado aprovação, obteve por todos os conselheiros presentes. Para o Item 2 da 
pauta foi solicitado os comentários dos sub coordenadores das comissões: 
Alessandra de Souza Rodrigues Porto- Comissão de transportes – Proferiu que vem 
arcando com a rotina de todos os meses ou seja fiscalizando os terminais de ônibus e 
lotações e tem verificado que a higienização nos ônibus e vans, são  feitos por dois 
funcionários , quando da chegada aos terminais e fazem algumas anotações . O uso 
de máscara tem sido satisfatório, não se verifica o contrário. O Conselheiro Gilberto 
indaga a conselheira se a higienização também é feita nos finais de ônibus no sentido 
bairro, a coordenadora diz que esta operação é feita apenas nos terminais. 
Gilberto Roque da silva Pereira – Comissão de Orçamentos e Finanças-Fez uma dura 
crítica quanto ao atendimento ao setor de orçamento da sub prefeitura de Itaquera, 
junto a sua equipe de orçamento e finança. O coordenador Fabio Júlio .solicitou ao 
Gilberto que sempre que tiver assunto a tratar com algum funcionário da sub 
prefeitura contactar  Sra. Aline , para fazer a conexão.Solicitou a Sra Aline que 
conecte uma reunião com a Sra. Cida – Coordenadora de Finanças da Sub Prefeitura 
com Gilberto e sua equipe. O Gilberto solicita a presença do coordenador Fabio , Cida 
e a Sra. Silvia (sub prefeita de Itaquera).O coordenador Fabio que, por estar 
fisicamente incapaz de locomoção solicitou esta reunião para após do dia 12 de 
setembro. 
José Zildo  Almeida da Silva – Comissão de Obras – O Zildo diz que no momento não 
tinha nada a registrar, e solicita uma pequena reunião presencial na sala 16 em mais 
ou menos 4 pessoas . 
Para o item 3 – O coordenador solicita o encaminhamento do que fora postado , pela 
Sra Aline nos meios de comunicação. 
Para o Item 4-Para Obras a serem entregues em 2020 , não houve nenhum registro. 
Para o item 5- O coordenador Fabio Júlio proferiu que a Conselheira Maria Lúcia 
Pereira ( embora hoje ausente da reunião) , solicitou ocupar a vaga de sub 
Coordenadora da Comissão de Esporte /Lazer e Cultura , por meios de comunicação 
do Conselho . Colocado em votação não houve votos ao contrário dos conselheiros 
presentes. Fiz uma ressalva que a Maria Lucia Pereira deixando a comissão de 
Segurança a conselheira Camila Aparecida Garcia, ficará sozinha nesta comissão. O 
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Coordenador Fabio Júlio disse que marcará para próxima reunião, uma pauta a esta 
questão. O conselheiro Gilberto se colocou à disposição em arcar duas comissões, 
portanto candidato a membro da comissão de segurança. 
Para o item 6 o coordenador Fabio Júlio diz ter enviado o oficio no mês passado aos 
órgãos competentes, e na falta de resposta , enviou também solicitação ao prefeito 
Bruno Covas e outra secretarias inerentes assim como o Tribunal de Contas do 
Município, mas que não acusou nenhuma devolutiva. O  conselheiro  Gilberto fez 
contato com a coordenadora do CPM a Sra. Gleuda , e que teve como resposta que a 
fará até 31 de agosto. 
Obs: Aproveitando a oportunidade a Sra Aline solicitou ao Sr Lidiomar que 
comparecesse a sua sala para assinar a ata de reunião de julho. 
Para o item 7- Proferi pedido do coordenador que em relação a compra do data 
show ventilado na reunião passada ou outro material necessário utilizando a verba 
do CPM , que seja feita a requisição antes de 14 de novembro , pois é o prazo de 
expiração de pedidos. A Sra. Aline proferiu que a verba terá que ser dividida com o 
conselho de CADES , mas que está a disposição para fazer o pedido. Outros 
conselheiros presentes questionaram quanto a aquisição da data show ou outros 
equipamentos que de ordem de uso por todos os ocupantes do auditório , e que 
deva ser adquirida pela sub prefeitura. O Coordenador Fabio Júlio disse que este 
assunto será pauta da próxima reunião ordinária. 
Item 8 – Demandas- O conselheiro Marcos Roberto Vieira , solicita redigir um oficio 
quanto a limpeza da praça localizada na rua Virginia Ferni com rua Oliveira Brandão 
no conjunto residencial José Bonifácio. O munícipe Eduardo Mello , faz crítica ao app 
156 pois tem feito protocolos, quanto ao viaduto, situado após o shopping 
Aricanduva que está cedendo e não tem sido contemplado. Os conselheiros 
presentes orientou ao munícipe que a fazer o pedido no 156 , e ao receber o número 
de protocolo de ligação  , aguarde até que saia o número de protocolo  de pedido do 
serviço.(o que geralmente não aguardam). O conselheiro Lidiomar emite um recado, 
solicitando ao grupo mencionar as unidades que estão faltando remédios , para que 
possa mencionara ao SPS. Ainda notifica que as vacinas ao sarampo foram 
prorrogadas por mais 60 dias além da antes prorrogado de 60 dias. O coordenador já 
encerrando, solicita a interlocutora Aline contactar o Sr Arnaldo da CPTU , 
convidando a ser o palestrante da próxima reunião extraordinária com data e horário 
a ser marcada. O coordenador Fabio Julio encerra a reunião às 20,57 horas 
agradecendo a participação de conselheiro(a)s e munícipes. 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da sua exatidão 
 
 Fabio Júlio Mota de Oliveira - Coordenador do CPMIQ 
Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ 


