
 

 
 

                                                             
  

             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera  
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera. referente a SETEMBRO de 2021. 
Descrição da Reunião       

Aos oitavos dias de novembro de dois mil e vinte um, às 19:30 horas em regime 
on-line, sob coordenadoria técnica pela Sra. Alice A. Carvalho e coordenação geral 
pelo Coordenador Geral do CPM-IQ, Fabio Júlio Mota de Oliveira realizou se a 
reunião ordinária de outubro de 2021 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação da ata pendente 

2- Informe dos Conselheiro(a)s 

3- Demandas dos Conselheiro(a)s e Munícipes 

4- Outros assuntos de interesse da CPMIQ 

5- Encerramento  

DELIBERAÇÕES- Notificações 

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

Wada, Fabio Júlio Mota de Oliveira, José Zildo Almeida da Silva; Maria do 

Socorro Alves; Andrea de Almeida Leite 

FALTAS JUSTIFICADAS: Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva 

Pereira; Ana Cristina Rodrigues Petuba. 

        FALTAS- Maria Lucia Pereira; Camila Aparecida Garcia; Marilene Alves da Silva   
        Guimarães; Alessandro Mello Beserra; 
       COMUNIDADE- Leonardo Medeiros;Fatima Eladia Fillipin, Alessandro Rocha    
      Paulo; Welleygne Gomes Bravo.Alessandra Porto. 
-DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,34 horas, o Coordenador Geral 
da CPMIQ, fez a abertura agradecendo as presenças dos Conselheiro(a)s e 
Municípes,e informou que foi feito solicitação  junto a secretaria , mas  ainda não 
está sendo possível realizar as reuniões de forma presencial , por não termos 
autorização da Secretaria,  pois depende de uma portaria especifica; mas estamos 
em contato e atento para este fato. 
O Conselheiro Lidiomar , diz que não se preocupa coa reunião presencial. O 
conselheiro Zildo, alega que no Itaim Paulista. foi feito presencial autorizada pelo 
chefe de gabinete local, e pergunta qual o critério. O Coordenador Fabio Júlio 



 

 
 

responde que se não temos autorização, legal para realizarmos presencial, poderá 
ser até invalidado ao realizarmos. 
Às 20,24 horas o Coordenador dá início à reunião propriamente dita, proferindo que 
hoje teremos a coordenação da Alice A Carvalho, pois a Interlocutora Aline está em 
reunião junto a Conseg Pq do Carmo. A Sra Alice estará respondendo via Chat, caso 
seja consultado. O Coordenador Fabio fez a chamada dos presentes e informou os 
justificados(veja acima) .O Coordenador Fabio disse que esta reunião referente a 
Outubro 2021, está sendo realizada em novembro , por encontrar deficiência no link , 
marcado para dia 26 de outubro, na qual houve o cancelamento desta reunião. Em 
seguida deu prosseguimento a pauta : 
Item 1- Aprovação da ata pendente-Devido na reunião de 28 de setembro, ter 
havido um pane na gravação e do equipamento do secretário da CPMIQ, a redação 
da ata ficou prejudicada, portanto, teremos que refazer para aprovação. Este item 
ficará como solicitação de vista. 
Item 2- Informe dos Conselheiros -Como na gestão anterior, não elegeu os 
subcoordenadores de comissões, não teremos deliberações das comissões, mas sim 
informes dos conselheiros. 

-Conselheiro Lidiomar- (Saúde)- 
- Informa que a AMA Especialidade Itaquera está atendendo nas dependências do 
Hospital Santa Marcelina.  
- As UBS Santa Maria e Itapema estão em reformas. 
-Eleições para conselheiros de UBS, estão abertas as inscrições. 
-No dia 10 de dezembro nas dependências do Dom Bosco, está previsto a Pré 
conferencia de Saúde Mental e para o mês de janeiro a Conferência, prevista a 
realizar no Anhembi. 
-Coordenador Fabio Julio-(Saúde)- 
-Inscrição aberta para conselheiros, nas unidades de saúde, pela Conselho de 
Gestores de saúde da região de Itaquera.Propõe a quem interessar procurar a 
gerente da Ubs para maiores esclarecimentos. 
-Atenta quanto ao novembro azul, do cuidado com a próstata, para homens acima 
dos 40 anos. Pronuncia que não se utiliza mais o processo antigo(toque), e que 
são feitas com exame de sangue. 
-As conferencias de saúde Mental se processará no dia 10 de dezembro e a 
Conferencia Municipal nos dias 29/30/31 de janeiro. 
-Conselheiro Zildo- Obras e zeladoria 
-Propõe a limpeza do córrego Rio Verde e afluentes do Rio Jacu Pêssego. 
-Na rua Luís Mateus e outras avenidas estão diminuindo o número de lâmpadas 
(pedonal) da iluminação pública, tornando as ruas mais escuros, gerando perigo 
aos usuários das avenidas. 



 

 
 

-Solicita maiores esclarecimentos do processo eleitoral, do conselho Participativo 
Municipal CPM), que já deveria estar ocorrendo. 
Fabio Julio-Informa que na sexta-feira passada , presenciou um furto, por dois 
homens ,de cabos no semáforo da CET, onde o farol ficou desligado por conta 
deste furto, informado a CET , ainda não teve conserto do semáforo .Atenta que a 
100 metros do local havia um grupo de trabalhadores da CET, mas nada fizeram 
para evitar. 
Lidiomar-Como conselheiro do hospital Nhocuné , faz uma explanação deste 
hospital,O hospital atende  a região da Penha , Itaquera e Aricanduva, sendo 70% 
para Penha, 25% para Itaquera e o restante para Aricanduva. Tem o AMA dentro 
do hospital, atende os idosos com eficiência. Diz o conselho ter trabalhado para 
melhoria, dando como exemplo a climatização do local. 
Item 3- Demandas de Conselheiros e Munícipes: 
Dona Socorro- Lamenta a falta de informações a respeito de Itaquera, por não 
haver reunião pelos grupos de coordenadoria, e pergunta quem está 
coordenando a região leste da saúde. 
Fabio Julio- responde a D Socorro dizendo a coordenadora de saúde leste é a Sra. 
Nilza Piazi, que está a um mês em substituição a Sra.Elza. 
Esgotada as demandas pelos conselheiros o coordenador abre para os munícipes. 
Munícipe Paulo- Solicita o contato com a Fernanda da SABESP. 
Fabio Júlio- informa quanto as eleições do CPM , que ainda não está resolvido por 
se encontra no jurídico, mas informa que não pretende se recanditar caso haja 
eleição. 
Municipe Leonardo- Solicita informações sobre audiências públicas nas sub 
prefeituras e secretarias O coordenador Fabio Júlio responde que as audiências 
iniciam hoje para todas as regiões , e que de Itaquera será no dia 22 de novembro 
ás 18,00 horas pelo Teem e Youtube e do Itaim no dia 18 de novembro ás 18,30 
horas. 
Municipe Wellyegne- Conselheira do CPM Campo limpo ,já conhecida do grupo 
pelas atuações nas eleições do CMPU,e do desenvolvimento do PLOA, saudou a 
todos e parabenizou a este conselho por estar ativo , pois  muitos já fracassaram 
em seus desenvolvimentos. Disse da dificuldade de reunir conselheiros a 
participar das reuniões, e de obter informações para o conteúdo da reunião. Diz 
ter aproveitado a nossa reunião, sobretudo pelas informações dos conselheiros. - 
Encerramento- Às 20,37 horas O Coordenador Fabio Júlio, encerra a reunião 
agradecendo a todos pela presença ,sobretudo pela participação. 
Eu Koniti Wada Lavrei esta ata e dou fé da sua veracidade. 

                             São Paulo ,8 de novembro de 2021 
      Fabio Julio Mota de Oliveira – Coordenador CPMIQ 
      Koniti Wada- Secretário Geral da CPMIQ 


