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             Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

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

                                           18 de agosto de 2020 

                                                  Descrição da Reunião                                          
Aos decimo oitavos dias de agosto de dois mil e vinte, em regime on line, através da 
join conversation Teams Microsft .com, 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 extraordinária, e teve 
como pauta:  

             Item único- Apresentação das obras em Itaquera 

Os conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva; Alessandro Melo 
Beserra ;Alessandra de Souza Rodrigues Porto; Marcos Roberto Vieira; Gilberto 
Roque da Silva Ferreira ;Koniti Wada; Ana Cristina Rodrigues Petuba; Jose Zildo 
Almeida da Silva; Marilene Alves da Silva Guimarães;   Maria Lucia Pereira. 
FALTAS JUSTIFICADAS- -Maria do Socorro Alves;  Camila Aparecida Garcia; Fabio Júlio 
Mota de Oliveira; Marco Antonio Nascimento. 
 -FALTAS: Andrea de Almeida Leite 
COMUNIDADE: Leda Rodrigues;Vinicius Verpa;Leonardo Medeiros;João 
Estevam;Antonio Andreotti;Valdira;Vepemeni;Manoel e Nunes 
 
Descrição da reunião 
A reunião teve início às 19,42 horas. A interlocutora Aline Kohler fez a abertura, 
agradecendo a participação de todo(a)s; apresentou a Sra. Ana Carolina Gil, a 
Coordenadora de Projetos e Obras da Sub Prefeitura de Itaquera, como palestrante e 
convidada desta reunião, em seguida solicitou a mim dar sequência aos trabalhos da 
reunião. Agradeci a presença de todo(a)s Conselheiro(a)s Participativos e aos 
munícipes presentes e à Sra. Ana Carolina Gil pela participação . Justifiquei a 
ausência do Coordenador Fabio Júlio por estar acamado pela quebra do menisco, e 
que hoje também teremos o Conselheiro Gilberto no comando da reunião. 
Apresentada a palestrante, expliquei que faremos um evento onde os conselheiros e 
munícipes farão as perguntas e em seguida serão respondidas, na ordem de primeiro 
para os conselheiros e depois aos munícipes. Solicitei que fizesse uma explanação 
das obras em Itaquera. A Sra. Ana Carolina se apresentou como Coordenadora de 
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Projetos e Obras da Sub Prefeitura de Itaquera, que está há 15 anos a serviço da 
subprefeitura de Itaquera e na coordenação desde 2015. 
-O Conselheiro Gilberto inicia as perguntas questionando a demora do projeto 
requerido em 2014, que consta de prolongamento da Rua Agrimensor Sugaya até a 
rua Luis Mateus e do ligamento da rua Agrimensor Sugaya com a rua Cristovão 
Salamanca,já que esta obra beneficia os moradores locais. 
Sra Carol- Diz ser conhecedor deste projeto , mas que ela não é da atribuição da sub 
prefeitura ou seja da CPO e sim de algumas secretarias , e que está truncado devido 
os locais requeridas, são terrenos particulares tributadas pelo INCRA e que sua 
legalização envolve várias secretarias ,outras coordenadorias e ações. 
Gilberto – Questiona ainda que o local está em abandono, sem limpeza ou 
capinarem e que não há preocupação da sub prefeitura em comunicar ao 
proprietário ocasionando talvez em multas. 
Sra. Carol -Responde que os questionamentos sobre multas, não é atribuição da CPO 
e sim da CPDU, com o coordenador Arnaldo onde poderia ter melhor esclarecimento. 
Koniti- Solicitou a Sra. Carol uma explanação de obras novas em Itaquera. 
Sra Carol-Conforme a Sra. Carol, a sub prefeitura de Itaquera tem como previsão 30 
projetos de obras arcadas pela emenda parlamentar e pelo recurso das próprias 
secretarias, que visa a melhoria à Itaquera , tais como melhorias de praças, ,viela, 
escadarias , etc. Conta  com 3 equipes de jardinagem,2 de poda de arvores ;2 de 
limpeza de galerias;2 de limpeza de córregos e 2 de conservação de logradouros e 
477 toneladas de asfalto para tapa buraco. Argumentou que no campo de tapa 
buraco , a sub prefeitura trabalha excepcionalmente com até 10 dias na execução a 
partir da emissão da demanda. Solicitei que mencionasse algumas das obras .Solicitei 
que explanasse sobre obras novas que que ocorrem em Itaquera.A Sra. Carol diz que 
entre as 30 obras em projetos para Itaquera tem 5 projetos que visa melhoria e 
garantia nas áreas consideradas de risco, que são: 
No Bairro do AE Carvalho na rua Pacaraná, Irará,Cavis e Tucuxi 
Jardim Santa Terezinha 3-Av dos Latinos 1500  
Jardim Santa Terezinha IV – Av Guatar 631-65 
Jardin Helian-  
Jardim Nossa senhora do Carmo- na rua Rangel de Souza. 
Conselheira Alessandra pergunta sobre pavimentação ruas nas proximidades de sua 
residência na Fazenda do Carmo, que ainda é de terra batida, que são elas Zituo 
Karasawa,Hisaji Morita e Hirovo Kaminomo.Ainda pergunta como fazer a solicitação 
de pintura nas guias. 
Sra. Carol- Diz que estas três ruas foram contempladas no projeto de pavimentação. 
Quanto as pinturas nas guia os atendimentos poderá até coincidir com a requisição 
do munícipe, mas as pinturas de guia assim como capinarem nas calçadas são 
atribuições de um planejamento que a secretaria faz, por região. Uma vez por 
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semana a sub prefeitura recebe o planejamento das regiões, para a vistoria e para 
fiscalização. Portanto as pinturas não segue os mesmas diretrizes do tapa buraco , 
que é feita através de solicitação de serviço determinado pelo número do local da 
rua.O Tapa buraco quando da necessidade de mais de um serviço deva gerar outros 
protocolos , portanto se houver requisição de mais de um, ou a rua toda ,este 
requerimento é invalidado, argumentou a Sra Carol. Ainda argumenta que a sub 
prefeitura não pode executar o tapa buraco por sua conta gerando uma OS, que é 
denominada de institucional, portanto, é importante que o munícipe registre sua 
demanda, pois por ela que ordenamos a coordenação deste trabalho. Faz uma 
explanação sobre a praça de atendimento, que ao contactar o app 156, gerando um 
número de atendimento (inicia com 2020) e que este não é o do protocolo, portanto 
deva aguardar até a geração do número final. 
Alessandra -Agradeceu por esta explanação e alinda felicitou pelo tempo reduzido na 
execução de tapa buracos. 
Conselheiro Alessandro- Diz que explanasse sobre o corredor da Avenida Líder, Mais 
sobre a praça Francisco Daniel Lopes, que sofreu um desvio , provocando no local 
assaltos , falta de iluminação prejuízo quanto ao ponto de ônibus , e que no meio do 
desvio formou se uma cratera onde reduz o fluxo dos veículos. Questiona se não é o 
caso de fechar este desvio e voltar ao fluxo antigo. 
Sra. Carol- Diz que esta obra do corredor da Avenida Líder sofreu uma paralização 
por problemas com a pavimentadora, mas que foram retomadas o serviço. 
Argumenta que embora esteja em Itaquera não é da competência da Sub Prefeitura 
local, e sim da secretaria e da SPTrans. O que a sub prefeitura tem trabalhado 
 quanto ao recolhimento de entulhos gerados pelas obras e de limpeza local, 
minimizando problemas dos usuários. Quanto a praça Francisco Daniel Lopes , diz já 
estar no local juntamente com a sub prefeita Silvia , que a cratera foi ocasionada pela 
própria obra , no seu transporte com caminhões pesados , tratores e outros 
maquinários , mas que contactou a empresa construtora para que arcassem com esta 
manutenção , mas que ainda não obteve resposta. 
Munícipe Leda- 1-Pergunta porque a prefeitura paga um aluguel alto se tem um 
terreno no centro de Itaquera, que já foi a instalação da sub prefeito.2- Observa que 
a fazer as calçadas, fazem trocas das guias desnecessariamente. 3-Menciona que o 
viaduto da Av Pires do Rio no Centro de Itaquera encontra se ocioso onde poderia ser 
instalado um albergue ou abrigo para moradores de rua, dando a eles, banho, 
pousada, alimentação enfim para ocasionar um projeto humanitário. 4-Cita uma 
extensão muito grande na Av. Campanela que se encontra sem esgoto encanado. 
Sra. Carol-Diz ser uma demanda louvável, mas que CPO não atua diretamente num 
projeto de cunho social, e aconselha procurar a Sub Prefeita Silvia a esta demanda. 
Quanto ao aluguel da sub prefeitura, também não é da sua alçada. No caso da troca 
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de guias faz parte a troca quando da reconstrução de calçada. Aos esgotos deva 
contactar a SABESP, proferiu a Carol. 
Gilberto- Questiona sobre inauguração de obras executadas. segundo A TSE estão 
esgotadas o prazo. Solicita que outras obras que já foram eleitas para execução. 
sejam iniciadas em 2021. 
Sra. Carol- Quanto a inauguração não faz parte da CPO, apenas executamos e 
entregamos. Outras obras eleitas assim que entrarem dentro do projeto 
trabalharemos nelas, proferiu a Carol. 
Lidiomar-Diz estar a contento sobre as explanações da Av líder, prazo encurtado do 
tapa buraco, mas que questiona sobre o córrego Rio Verde que há muitos anos 
provocam alagamento, provocando enorme prejuízo aos moradores adjacente e 
também ao tráfego local, e solicita um estudo de melhoria no local. 
Sra. Carol- Responde sobre o Rio Verde, que para sub prefeitura cabe a manutenção, 
tais como limpeza, desobstrução por desbarrancamento, mas que uma obra 
estrutural de combate a enchente é atribuição da SIURB. 
Conselheiro Zildo-Contesta sobre a implantação do Eco ponto como muito próximo 
do já existente, e que poderia estar em outro local, contemplando outros munícipes. 
Outros comentários proferidos pelo conselheiro Zildo, devido a falha de 
equipamento não possibilitou o registro. 
Sra Carol- Quanto ao Eco ponto a sub prefeitura indica o local de implantação e 
executada pela EMURB, mas que esta foi por outro órgão, e que a sub prefeitura 
poderá contestar o local para melhor atender outros munícipes 
Municipe Valdira-Solicita atenção ao antigo parque Tatuí que se encontra em estado 
ruim e que as manutenções estão sendo feitos pelos próprios usuários. Acrescenta 
que vários pedidos foram emitidos. 
Sra. Carol – Solicita o número de protocolo. 
Municipe Manoel-Questiona quanto aos projetos e obras executadas pela emenda 
parlamentar, se são encaminhadas para a Secretaria de Deficientes. 
Sra. Carol = Responde que em caso de necessidade são encaminhadas, algumas que 
envolvem colocação de brinquedos não são encaminhadas. 
Municipe Aparecido- pergunta os números de multas por irregularidades que foram 
lavradas. 
Sra. Carol – Quanto as multas são da competência da CPDU,.com o coordenador 
Arnaldo. 
João Estevam- Cobra do conselho em fazer uma reunião mensal com CPO, para estar 
atualizado quanto as obras em andamento e dos projetos. Questiona o número de 
obras que tem em Itaquera. O tema da subprefeitura estar pagando aluguel, sendo 
que tem seu local próprio, na sua opinião deveremos abrir uma agenda para 
discussão. 
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Conselheiro Gilberto- Questionando a demora para conclusão de obras, por 
depender de planejamento de itens que envolvem outras construtoras, 
pergunta se a prefeitura não determina um tempo para execução da obra. 
Sra. Carol- Devido por problemas técnicos a Sra. Carol esteve fora do ar e não 
pudemos obter esta resposta. 
Pelo adiantado da hora a Sra. Aline, determina que deveremos encerrar a 
reunião. Disse que a próxima reunião extraordinária será com CPDU e que 
contactará o coordenador para marcar a data da reunião. 
Agradecendo a presença e participação de todo(a)s, foi encerrada a reunião às 
21,00 horas 

          Koniti Wada- Secretário Geral da CPMIQ 
 
 
 
 

 


