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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera 

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

                                           31 de agosto de 2021 

                                                           Descrição da Reunião                                          
Ao trigésimo primeiro dias 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, Fabio Júlio de Almeida, 
realizou se a reunião ordinária de agosto de 2021 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação das atas pendentes 

2- Palestra com Sr. Arnaldo Carvalho da Silva (Coordenador de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano) 

3- Comentário dos subcoordenadores das Comissões  

4- Demandas e Informes de Conselheiros e Munícipes. 

5- Encerramento 

DELIBERAÇÕES- 

- Encaminhamentos 

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;  Marilene Alves da Silva 
Guimarães ;Maria do Socorro Alves ;Camila Aparecida Garcia; Maria Lucia Pereira 
FALTAS JUSTIFICADAS: José Zildo Almeida da Silva 
FALTA- Andreia de Almeida Leite  
COMUNIDADE-Alessandra Porto ,Avelino Silvestre; Dr Quintero; Maria Alves; 
Leonardo José; Lucilene; Teresa Menta; Talita ; Valdir; Veronica Rocha; Ana Angelica 
dos Santos; Fernanda Silva; Dr. Paulo Cesar ;Maria José Ferreira da Silva 
 
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,35 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradeceu a participação de todo(a)s,proferiu que teremos um 
convidado palestrante o Sr. Arnaldo Carvalho da Silva, se apresentou como 
coordenadora de governo e desejou uma boa reunião a todo(a)s. Passou o comando 
ao Coordenador Geral do Conselho Participativo Municipal de Itaquera o Sr. Fabio 
Júlio Mota de Oliveira. Agradeceu a Aline pela introdução, e aos Conselheiros e 
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Munícipes e Convidados pela presença. Solicitou a conselheira Ana Cristina ficar 
responsável pelo “Chat”, a MÃOZINHA ficou sob responsabilidade do Conselheiro 
Gilberto Roque da Silva Pereira e relato da reunião ao Secretario Koniti Wada. 
Solicitou a todos que desligassem o microfone e perguntou se todos havia recebido a 
ata da reunião ORDINARIA DE JULHO, pelas respostas positivas, passou a aprovação 
da ata de 3 de agosto equivalente a ordinária de julho, e teve aprovação unanime 
pelos presentes. 
Item 3 – Comentários dos subcoordenadores das comissões: 
-Conselheiro Lidiomar -Comissão de Saúde- proferiu que na Saúde está se ocupando 
com a escolha e aprovação das 15 propostas da conferencia de saúde para os anos 
2022/2025-Fabio Júlio-Informa que por conta de não haver a 21º Conferencia 
Municipal de Saúde deste ano , se optou pela plenárias regionais, aprovarem entre as 
72 propostas recebidas em Itaquera, a escolha de 15 e por fim 5 delas . Na semana 
passada foram selecionadas 30, esta semana estaremos analisando as 42 propostas, 
todas geradas pela plataforma PARTICIPE MAIS. Lembrou que no dia 30 ocorreu a 
reunião da plenária regional leste, que consta de 7 subprefeituras, como analise de 
propostas selecionadas na 20º conferencia, com relevância ao UBS Vila Verde do 
espaço (C4) para reabilitação.Informou ainda que se iniciou a vacinação para as 
idades de 12 a 15 anos com comorbidades. 
Conselheiro Gilberto-Orçamento e Finanças-Relata que a a execução orçamentaria 
não está visível na prefeitura regional de Itaquera, a consulta de que foi gasto não 
está sendo possível, diz que O Conselho participativo, fica devendo informações do 
orçamento por não estar visível. 
Item -2- Palestra com Sr.Arnaldo Carvalho da Silva (Coordenador de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano)- o Coordenador Fabio Júlio solicita a Sra. Aline a 
apresentação do  Sr.Arnaldo, que terá 30 minutos para sua apresentação, e para 
responder as perguntas dos conselheiros e munícipes , solicita que façam anotações 
em folha de papel para não perder o foco da apresentação 
Aline- O Sr. Arnaldo é o Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
da Sub Prefeitura de Itaquera , foi convidado como palestrante desta reunião no 
intuito de informar sobre a sua pasta, quanto as fiscalizações que é um dos seus 
trabalhos . agradece a presença ao Sr. Arnaldo, e deixa à vontade para sua 
apresentação. 
Sr. Arnaldo Carvalho da Silva-se apresenta e agradece o convite a esta reunião como 
palestrante. Disse ser filho de Itaquera, trabalhou em outras regiões, mas diz ser bom 
trabalhar em região onde tem mais conhecimento. Na sub prefeitura de Itaquera 
está há 20 anos, não é político e sim concursado 
Seu currículo- engenheiro civil, físico e matemático, professor (de matemática), 
lecionou por 20 anos, graduado em gestão política. Diz ter galgado caminho da 
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pedagogia por ser filho de professora. Tem sua formação pela Faculdade Castelo 
Branco em Itaquera. 
Atribuições: Auxilio ao pequeno empreendedor; obtenção e legalização de CNPJ; 
legalização de ambulantes; auxilio e legalizações fiscais; legalização de empresas; 
consulta de obras, defesa civil, como vigilante de construções em zonas de risco, 
reclamação de munícipes. 
Conclui que seus serviços tem parceria com a Sra. Aline, e que Itaquera tem muito a 
crescer, mas que seja de forma mais organizada. 
O Coordenador Fabio Júlio agradece novamente pela participação e diz abrir para 
perguntas dos conselheiros e posteriormente aos munícipes, com tempo de 3 
minutos para cada fala. Solicita ao palestrante emitir as respostas em blocos de 3 
falas. Atenta aos presentes que o Sr. Arnaldo hoje está como representantes do 
poder público e pede que respeite a dignidade como pessoa e sobretudo como chefe 
de família. 
Conselheiro Gilberto- diz que está tendo muitas demandas de ladrões e invasões em 
Itaquera, recentemente próximo a escola Águia Teixeira, ocorre invasões em casas 
que foram construídas sem critérios , e previne que será problema futuro. Pergunta 
ainda se também fiscaliza demolições, pois aqui na COHAB José Bonifácio a própria 
COHAB faz demolições e deixa sem recolher os entulhos, pergunta se os munícipes 
deva recorrer ao portal 156 ou a sub prefeitura no setor de fiscalização. 
Conselheiro Alessandro- Questiona as aberturas de comercio de bebidas intitulado 
adega, que traz como consequência estimulo a dependência química(alcoolismo), 
pergunta como a prefeitura vê isto? Questiona também a demolição de casas em 
terrenos maiores e construções de pequenos prédios. 
Conselheiro Marcos- Sobre os roubos de fios que tem ocorrido com frequência aqui 
em Itaquera, se tem roubo, tem receptor. Teve uma ação de policiais civis e militares, 
quanto a fiscalizar ferro velhos, onde alguns foram autuados, que saber se existe 
estas operações em Itaquera. 
Conselheira Dona Socorro-diz que na sua região se constrói prédios pequenos de 5 a 
6 andares, que é duvidoso a legalidade da mesma, convida o Sr. Arnaldo, a fazer uma 
visita, discretamente e disfarçadamente a estas construções. 
Devolutiva – O Sr Arnaldo diz que não tem conhecimento de invasão no local citado, 
gostaria de confirmar o local exato. As invasões são problemas atribuídas ao 
ministério público, diz que na pandemia foi criado uma lei , em que não pode 
expulsar os invasores , onde se agravou ainda mais o problema por conta dos 
aproveitadores. Convida o Sr. Gilberto comparecer a sub prefeitura para verificar as 
ações judiciais lá existente. Quanto aos entulhos deixados pela COHAB, ela que terá 
que fazer esta limpeza, pois é autônomo na sua jurisdição, mas Se for o caso , solicita 
fazer pedido a sub prefeitura, que na medida do possível fará este serviço. 



 

4 
 

Em relação as adegas, a prefeitura em conjunto com a GCM e Policia Militar tem 
autuado este comercio quando vem incomodar os vizinhos, mas quando estiver 
funcionando de acordo a prefeitura não tem autuado. 
Quanto a construção de casas de pequeno porte ,estão legalizado pela lei, onde a 
fiscalização não poderá autuar, aconselha procurar a câmara municipal, levando esta 
situação. 
Quanto ao roubo de fios, o roubo é crime, é uma atribuição da polícia, quanto a 
autuação e fiscalizações aos ferros velhos terá que ser forma conjunta com a polícia, 
onde a prefeitura no caso veredito de recepção, fazer autuação como cassação de 
alvará, multas e até o fechamento do local. Diz que as demandas neste sentido 
deverão ser encaminhadas a uma delegacia de polícia. 
O coordenador Fabio Júlio solicita um adendo: Agradece a fiscalização a retirada de 
ambulantes nos arredores da UPA de Itaquera. Nada contra aos trabalhos, mas era 
uma questão de higiene por se tratar de alimentos. Questiona a um terreno situado 
em frente a UPA Itaquera, que a Saúde questiona a sua veracidade como 
proprietário, mas que por conta de problemas administrativos e judiciais, perduram 
por dois anos. Na avenida Pires do Rio foi autuado pela fiscalização uma balada 
clandestina, e foi fechada, mas que recentemente voltou a funcionar. Questiona por 
quanto tempo estaremos vivendo assim? 
O Conselheiro Gilberto acrescenta que o problema de entulho da COHAB perdura por 
3 anos. 
Lidiomar-Fez algumas considerações de locais exatos que ficaram obscuros nesta ata, 
solicita que se precisar, por ser representante de munícipes, ser recebido em seu 
local de trabalho, com finalidade de esclarecer os problemas em questão.  
O Coordenador Fabio Júlio encerra as demandas dos conselheiros , dando início as 
falas dos munícipes , por conta do tempo será 5 munícipes , e o Sr. Arnaldo fará as 
devolutivas. 
Munícipe Marcia – Inicia a demanda dizendo que ouviu do Sr. Arnaldo que a 
prefeitura não tolera comércio que incomoda vizinho, moro próximo ao Dom Bosco, 
na Ria Vitorio Santim com a Colonial das Missões e tem nas proximidades bares que 
tomam as calçadas com cadeiras e ficam funcionado a partir de 19,00 horas e varam 
a madrugada, onde os povos da região não tem tranquilidade de dormir a noite. 
Espera com este desabafo uma resolução. 
Munícipe Wendell- Diz que gostaria de morar nesta Itaquera que V. citou, na 
realidade esta Itaquera não tem fiscalização forte e as pessoas pedindo socorro, citou 
os problemas dos predinhos que são construídos sem documentação ou alvará sem 
fiscalização alguma, e quanto as invasões as favelas vem aumentando dia a dia. Cita 
que na sua rua tem bar que funciona de quarta a domingo, não deixando ninguém 
dormir a noite. Pergunta quando vamos viver nesta Itaquera que o Sr. citou. 
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Munícipe Karla- moradora da COHAB 2 na rua Alfredo Rici, e tem nesta rua uma casa 
de samba que funciona no prédio da COHAB que funciona até as 7,00 horas da 
manhã, que já foi autuado e multado, mas continua em funcionamento, e estão 
ampliando este comercio para uma casa de show, em plena zona residencial. 
Pergunta quem vai resolver este caso. 
Munícipe João Avelino- Complementa a fala da Sra. Marcia dizendo que sua mãe 
mora nesta rua, compreende que todos tenham que trabalhar, as licenças são cada 
vez mais difícil, a prefeitura está carente de funcionários, mas que deva se reunir 
comercio e moradores a entrar em consenso quanto aos horários, som alto no 
sentido de não incomodar os moradores. Termina sua fala afirmando que a rua 
Vitorio Santim virou rua de balada. 
Munícipe Alessandra-Fez uma rápida análise do que foi falado até o momento.  
Munícipe Teresa Menta-Faz afirmações quanto a fala da rua Alfredo Rici, onde mora, 
e propõe um consenso entre o comercio e moradores sob coordenação da sub 
prefeitura. Combate os policias em geral, a fiscalização, Vigilância Sanitária, e 
aconselha a terceirização da fiscalização , caso a prefeitura não consiga dar conta. 
Devolutiva do Sr. Arnaldo- Disse que dará uma resposta pois as demandas foram 
muito parecidas umas das outras.  
Inicia dizendo que é fácil quando se houve apenas um lado ,tenho que ouvir os dois 
lados , sei da dificuldade de som alto , do incomodo que os bares trazem, mas 
também sei da dificuldade do proprietário da sua sobrevivência , sobretudo a pagar 
uma multa mínima de R$9000,00.Como disse o Sr. Avelino , devemos conversar entre 
os dois lados e entrar em consenso para que possamos viver em paz. Somos em 
quatro fiscais para abrangência de Itaquera, muitas vezes com carência em materiais 
de trabalho, reclamo disso, mas muitas vezes o atendimento é precário. A minha sala 
fica à disposição de todos vocês para conversarmos e procurar resolver caso a caso. 
Termina com a fala de que estão construindo 8000 apartamentos em Itaquera, serão 
mais 8000 famílias a mais , os problemas estão crescendo cada vez mais. 
Aline- Na sua consideração final responde que quanto aos entulhos da COHAB, são 
atribuição dela e a sub prefeitura tem sua programação dos quatros distritos, e não 
conseguirá atender a estes pedidos, máximo que se pode é comunicara a COBAB 
estes problemas. Às 21,19 a interlocutora Aline encerra esta reunião, agradecendo 
presença e participação de todos. 
Eu Koniti Wada relatei esta ata e dou fé da sua veracidade 
                                            São Paulo ,31 de agosto de 2021 
 
         Fabio Júlio Mota de Oliveira - Coordenador Geral da CPM-IQ 
         Koniti Wada- Secretário Geral do CPM-IQ 


