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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera 

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

                                         03 de agosto de 2021 

                                                           Descrição da Reunião                                          
Aos terceiro dia de agosto 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, Alessandro Mello Beserra, realizou se a reunião 
ordinária de JULHO de 2021 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação das atas pendentes 

2- Eleição para Coordenador e Secretario Geral 

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 . 

FALTAS JUSTIFICADAS: Andreia de Almeida Leite ; Maria Lucia Pereira; 

Camila Aparecida Garcia; Maria do Socorro Alves. 

FALTAS: Nada a registrar 
COMUNIDADE- Leonardo Medeiros; Dr Quintero; Dr.Paulo Cesar; João Estevam; Karla 
Araújo; Simone; Leda Rodrigues; JCN. 
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,38 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradecendo a participação de todo(a)s, da reunião ordinária 
de Julho que por conta de agenda estamos realizando em agosto se apresentou 
como coordenadora de governo, proferiu que esta reunião é diferenciada com pauta 
única para a realização de eleição para Coordenador e Secretário Geral, do Conselho 
Participativo Municipal de Itaquera para gestão de agosto 2021 a janeiro 2022. 
Passou o comando ao Coordenador Geral do Conselho Participativo Municipal de 
Itaquera o Sr. Alessandro Mello Beserra .Agradeceu a Aline pela introdução , e aos 
Conselheiros e Munícipes e Convidados pela presença. Solicitou a conselheira Ana 
Cristina ficar responsável pela MÃOZINHA ,o “CHAT” ficou sob responsabilidade do 
Conselheiro Fabio Júlio Mota de 0liveira e relato da reunião ao Secretario Gilberto 
Roque da Silva Pereira. Agradeceu as presenças do Dr. Quintero , presidente do 
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CONSEG Itaquera e do Paulo Cesar presidente do CONSEG José Bonifácio. Fez a 
leitura da pauta do dia , e solicitou a aprovação , na qual obteve por unanimidade. O 
Coordenador inicia a reunião dizendo que a primeira pauta desta reunião é a 
aprovação das atas pendentes que foram: reunião ordinária de 29 de junho. O 
coordenador Alessandro proferiu que  esta ata foi encaminhada a todos os 
conselheiros em tempo hábil para eventuais correções, questionou o recebimento de 
todo(a)s, e teve resposta positiva. Solicitou a cada conselheiro a aprovação, e teve de 
forma unanime a aprovação .O conselheiro Koniti Wada , informa que tem 
conselheiros que estão com cadastro desatualizado, e solicita a aqueles que não 
receberam a ata , renovar os seus cadastros. O Coordenador inicia a eleição de 
Cocoordenador e Secretário Geral para próxima gestão , fazendo chamada dos 
candidatos a Coordenador.se apresentou o Conselheiro Fabio Júlio Mota, e indicando 
o conselheiro Koniti Wada como secretário. O Coordenador fez a segunda Chamada , 
e aguardou um tempo de 5 minutos , e como não houve manifestação declarou o 
Conselheiro Fabio Júlio como Coordenador para o próximo semestre. Em seguida faz 
a chamada para candidatos a Secretário Geral, onde O Conselheiro Koniti Wada , se 
manifesta proferindo que gostaria que novos nomes se apresentassem para os 
trabalhos de secretaria para o próximo semestre, mas como se trata ser o último 
semestre desta gestão, se declara candidato, para que se eleito possa entregar a 
próxima gestão com toda a documentação em dia .O Coordenador faz a segunda 
chamada e aguarda 5 minutos e como não houve manifestação declarou o 
Conselheiro Koniti Wada como o Secretário Geral para o próximo semestre. A 
Interlocutora Aline declara os citados como Coordenador e Secretário Geral para 
gestão agosto de 2021 a janeiro de 2022 e os parabeniza. Sob aplausos de todo(a)s o 
Coordenador Alessandro encerra a eleição .Devido ao tempo em abundância a 
Interlocutora sugere ao Coordenador os comentários dos Conselheiros e Munícipes . 
O coordenador coloca em votação no plenário este acréscimo de pauta e teve 
aprovação geral. Abre a fala inicialmente para os conselheiros: 
Conselheiro Fabio Júlio- Agradece os votos por aclamação, emitiu a gratidão, e 
solicitou aos conselheiros a emissão de comentários , parabenizou a gestão do 
Coordenador Alessandro pelo excelente trabalho realizado. 
Conselheira Ana Cris-questiona a nova gestão , os dias que estarão presentes na sala 
do conselho , e como fazer para obter o crachá. Fala sobre as enquetes do Plano 
Diretor , onde os Tele Centros estão com agendamento para responder a questão das 
necessidades do público em geral, onde segundo a  Ana Cris os munícipes tem a 
sabedoria das reais necessidades. 
Fabio Júlio- Falou que por conta da pandemia tem muitas portarias que não 
permitem a presencialidade , mas diz que podemos marcar hora e data para entrega 
destes crachás na sala 16 do Conselho Participativo. Disse ainda que alguns não 
entregaram as fotos Para confecção de crachá , e solicita providenciar.  
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Conselheiro Lidiomar – Diz entregar as fotos, mas não estar contemplado com os 
crachá. 
Conselheiro Gilberto-Eu Gilberto quero deixar que finalmente com muita luta e 
reivindicações com atraso de um ano e meio chegou os crachás .Notifica que na Rua 
Dr. Jairo Franco , tem uma galeria fluvial em construção que está deixando 
moradores locais presas dentro de sua casa , incluindo cadeirantes e pessoas de 
baixa mobilidade , solicita a subprefeitura providencias. Volta a citar a viela sem 
iluminação Atenta a subprefeitura quanto a transparências da execução orçamentaria 
que não consta o ano de 2021 , solicita a sua exposição. 
Conselheiro Koniti Wada- Agradeceu os votos para o secretario da próxima gestão, 
prometeu honrar os votos de confiança recebida. Disse que estará presencialmente 
duas ou três vezes na subprefeitura com hora ainda a determinar, e que estará se 
utilizando dos equipamentos do Conselho , pois na pandemia estivemos se utilizando 
dos equipamentos e recursos particulares onde vem onerar financeiramente com 
custo de manutenção de equipamentos e seus insumos. Atenta sobre a verba do 
conselho que expira em novembro e solicita a compra de um gravador de som para 
eventuais reuniões presenciais. 
Conselheiro Lidiomar-Solicita cautela quanto a realização  de reuniões presenciais 
,acha prematuros os encontros que geram aglomerações. Concorda com os 
problemas financeiros que geram ao secretário nas reuniões on line , sugere que com 
extrema cuidado e cautela faça o despacho nas acomodações da sala do conselho. 
Interlocutora Aline-Esclarece que as reuniões estão regulamentadas  durante a 
pandemia como sendo remota , não sendo permitida as presenciais. 
Conselheiro Gilberto- Questiona como,  conferir os andamentos das obras do ano 
passado e as condições das eleitas este ano do PLOA. 
Interlocutora Aline- Responde ao Gilberto que deva entrar no App Participe mais , no 
Ploa – Itaquera – e terá todo transcrito neste site. 
Munícipe Paulo Cesar-(presidente do Conseg José Bonifácio)-Solicta ao CPMIQ fazer 
um contato mais direto aos órgãos ILUMI, COHAB E CET, como auxilio as demandas 
das reuniões do CONSEG JOSÉ BONIFACIO. 
Interlocutora Aline- Sugere ao CONSEG J Bonifácio ,  a realização de reuniões 
remotas para gerar  demandas voltadas aos órgãos citados, mas coloca à disposição o 
auxílio solicitado . Se propõe a ajuda quanto a  realização de reuniões remotas. 
Munícipe Simone-Reclama e uma praça(não citou a identificação) que não tem 
iluminação. A Sra. Aline sugere que faça a solicitação ao app 156, de um poste , e 
posteriormente a iluminação. 
Munícipe Leda Rodrigues- Comunica que a Av. pires do Rio , em toda sua extenção , 
são apagadas a luzes nos fins de semana. Faz um desabafo quanto aos 
funcionamentos das subprefeituras e das iluminações de praças e do requerimento 
do poste . 
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Municipe João Estevam- Parabeniza aos coordenadores e secretario que empossam 
no dia de hoje e aos que cumpriram a gestão passada. Cita que o Governo do Estado 
vem afrouxando os protocolos da pandemia , e sugere a volta de reuniões 
presenciais , que na sua opinião tem um percentual maio de aproveitamento. Solicita 
aprofundar quanto a ao projeto Arco Leste. 
Interlocutora Aline-Devolutiva a munícipe Leda de desconhecer o apagão na Av. 
Pires do Rio. O conselheiro Fabio Júlio morados na região desta avenida também 
desconhece este fato, solícita fazer a reclamação no 156. 
Munícipe Leonardo- Agradece os serviços prestados pelo coordenador Alessandro . 
Secretario Gilberto e a Interlocutora Aline , parabeniza ao coordenador e secretario 
eleito , Fabio Júlio e Koniti Wada, respectivamente. Enaltece os trabalhos do CPMIQ, 
solicita constar na ata as 5 propostas eleitas para o orçamento 2022 , e solicita os 
trabalhos quanto ao ARCO LESTE e TIETE, pois favorece também o distrito de 
Itaquera. 
Dr. Quintero-Agradece o convite , diz estar atento a todas as conversações e 
agradece o apoio ao Conseg Itaquera. 
Conselheiro Gilberto- Questiona os trabalhos da ILUMI citando locais que ficaram 
duas semanas com  luzes apagadas , cita a Praça Brasil, que está há mais de uma no 
sem iluminação. 
Aline- Rebate as considerações do Gilberto , citando que a Pça Brasil esteve sem 
energia por duas semanas e não há mais  de um ano como foi citado. 
Conselheiro Marcos-Comunica que o problema com sargetão da Rua Antonio Crespo 
com a rua João Batista Conti já foi concluída. Volta a citar da boca de lobo da rua 
João Batista Conti . 
Munícipe João Estevam-comenta que a eleição do CADES está prevista de forma On 
Line , e que se torna difícil para a maioria a manipulação do computador , solícita 
conversar para uma nova ferramenta. 
Interlocutora Aline-Informa que a subprefeitura estará de plantão no dia 21 a partir 
de 10 horas  a disposição dos inscritos que tem dificuldade com a internet. Quanto 
ao Plano Diretor  disse estar no site da prefeitura , para qualquer dúvida. 
Encerramento- As 21:00 horas o coordenador Alessandro encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todo(a)s, sobretudo pela participação e atenção, 
parabenizou a nova gestão. 
Eu, Gilberto Roque da Silva Pereira, Secretário Geral da CPM-IQ, atesto e afirmo com 
fé em toda escrita acima. 
                                            São Paulo ,3 de agosto de 2021 
          Alessandro Mello Beserra - Coordenador Geral da CPM-IQ 
          Gilberto Roque da Silva Pereira - Secretário Geral do CPM-IQ 


