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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera 

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

                                           29 de junho de 2021 

                                                           Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimos nonos dias de junho 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 junho de 2021 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação das atas pendentes 

2- Comentário dos subcoordenadores das Comissões  

3- Apresentação da Sra. Marcia Cassiano (representante da STS- 

Supervisão da Saúde). 

4- Demandas de Conselheiros e Munícipes. 

5- Outros Assuntos. 

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 ,Maria do 

Socorro Alves 

FALTAS JUSTIFICADAS: Andreia de Almeida Leite ; Maria Lucia Pereira; Camila 
Aparecida Garcia. 
FALTAS: Nada a registrar 
COMUNIDADE-Paulo Alexandre ;Karla Araújo;  Leonardo Medeiros;Marcia Rosa; 
Veronica Rocha Pereira; Lemen Guimarães.Dr Quintero e Dr.Paulo Cesar. 
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,35 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradecendo a participação de todo(a)s, 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. 
Alessandro Mello Beserra .Agradeceu a Aline pela introdução , e aos Conselheiros e 
Munícipes e Convidados pela presença. Solicitou a conselheira Ana Cristina ficar 
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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. Citou que nesta reunião teremos  palestra da Sra. Marcia Cassiano da 
Supervisão da Saúde, agradeceu as presenças do Dr. Quintero , presidente do 
CONSEG Itaquera e do Paulo Cesar presidente do CONSEG José Bonifacio. 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 23 de fevereiro; 
reunião ordinária de 27 de abril; reunião ordinária de 25 de maio e reunião 
extraordinária de 7 de junho. O coordenador Alessandro proferiu que todas estas 
atas foram encaminhadas a todos os conselheiros em tempo hábil para eventuais 
correções. O conselheiro Fabio Júlio faz uma correção na ata de 23 de fevereiro, na 
qual foi devidamente registrada. O coordenador questiona outras atas, solicitando a 
cada conselheiro a aprovação, e teve de forma unanime a provação das 4 atas em 
questão. 
Item 2 – Comentários dos subcoordenadores das comissões: 
Conselheiro Zildo- Solicita incluir na pauta e um aval dos conselheiros quanto ao 
terminal de ônibus do metro Itaquera e do corredor de ônibus Itaquera , que já tem 
o valor empenhado , quanto ao encaminhamento e representação junto ao 
Ministério Público. Solicita ainda saber da sub prefeitura, as 4 propostas aprovadas 
no ano passado, quanto a sua iniciação , qual a empresa, e valor. 
-Lidiomar -Comissão de Saúde- Comentou sobre as vacinas ante rábica para cães. 
que foram recebidas 8000 doses, e que se utilizou de todas na capital e aguarda para 
esta semana  novas vacinas . também para outros animais. 
Conselheiro Fabio Júlio-Comenta que inicia  no STS Itaquera, pesquisa em algumas 
UBS de Itaquera, quanto as vacinações e da covid, que tem a parceria da equipe da 
Santa Marcelina com a equipe do Butantã, relata que que o mesmo processo que 
fizeram em Serrana que estão trazendo para a capital de São Paulo. Informou sobre 
uma palestra da gerente da URSI, a Sra. Thais sobre queda e risco que correm os 
idosos. Lembrou do dia internacional da LGBTQI, agradeceu o apoio e tambem á 
aqueles que não apoiam. Falou que está no PLOA deste ano sobre a UBS Vila Verde, 
citou que no App Participe mais transcorre a votação e solicita o apoio a esta item.  
Conselheiro Gilberto-Diz ter necessidade de uma informação oficial da prefeitura, 
sobre execução orçamentaria, pois o de janeiro 2020, sumiu e do ano de 2021 : 
janeiro, fevereiro, março e abril, estão presentes ,mas de maio e junho não estão 
colocados Agradeceu a Ouvidoria sobre 3 protocolos que foram solucionados, em 
que a subprefeitura encontrou dificuldades em realizar. Os protocolos foram 
referentes a uma faixa de pedestre a serem repintadas, e que a Ouvidoria conseguiu 
junto à CET. Cobra maior transparência por parte da subprefeitura. 
Esgotado este Item o coordenador Alessandro passa ao item seguinte . 
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Item 3- Apresentação da Sra. Marcia Cassiano (representante da STS- 

Supervisão da Saúde).O Coordenador Alessandro , solicita o conselheiro Fabio 

Júlio a apresentação da Sra Marcia Cassiano. 

Fabio Julio- proferiu que a Sra. Marcia Cassiano é uma profissional de carreira 

da STS Itaquera e atua como o braço direita da Supervisora, e fizemos o convite 

para explanação de itens da saúde por conta do PLOA , para entendermos um 

pouco das dificuldades da saúde. 

Marcia Cassiano-Relatou que teve problemas no dia de hoje com o seu 

computador, mas que enviará uma apresentação completa via e-mail .Disse ter 

uma licença de 10 dias por ocasião do falecimento de sua mãe Inicia dizendo 

que ser conhecedor do território onde vive ou onde trabalha  não é nenhum 

favor a ninguém e sim uma obrigação, não é nenhuma vergonha não conhecer 

mas sim ter humildade de querer  aprender. 

Relato de território e serviço de saúde-O contingente de Itaquera é de cerca de 

560000 habitantes com a população feminina ser um pouco maior que a da 

masculina. tem 12% de população de idosos na proporção maior para as 

femininas, que são cerca de 60000 idoso(a)s, e aos anos de vida aumenta na 

medida do serviço médicos prestadas a população ,aumentando o percentual 

dos idosos., têm 25 UBS de serviço básico de saúde , dentro dos distritos de 

Itaquera , Conjunto José Bonifácio, Líder e Parque do Carmo, abrangendo desde 

a divisa de Guaianazes ao Aricanduva , na Vila Rica . O shopping Aricanduva 

pertence ao território de Itaquera, onde temos a Ama Vila Itapema e ao UBS 

Jardim anta Terezinha ao lado do CEU Aricanduva. O distrito de Itaquera é o 

maior, porém sofre de carência como é o caso da Vila Verde, onde a população 

locas sofre de carência de uma UBS, solicita ao conselho Participativo tomar 

conhecimento e providencias deste fato. Das 25 unidades temos o URSI- que 

fica no Corre-Corre nº 30  o UBS URSI Águia de Haia- que consiste no 

tratamento especializado do idoso, similar ao BONI IV Especialidades , esta UBS 

atende ao idoso conforme a necessidade e não de forma territorial. Atende a 

necessidade e após a reabilitação devolve a o paciente a sua UBS. Nesta 

unidade tem foniatra, fisioterapeuta, geriatra, PO, Assistente Social, e serviço 

global de saúde. O Boni IV Especialidades que tem como unidade Direta e tem 

dermatologista .AGO, serviço de imagem e serviço de base, e serviço que não 

tem nesta unidade completa com os serviços da AMA Itaquera. 
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 Tem o CAPS que cuida da saúde Mental de criança e de adulto a partir de 18 

anos. O CAPS III tem a função de atendimento aos usuários de entorpecentes, 

drogas, álcool. CER- Centro Especializado de Recuperação, que atende a 

recuperação de problemas físicos . (fisioterapia). O CECO uma unidade sediada 

no Pq Raul Seixas trata de distúrbios intelectual, atende toda a família , no 

sentido de integrar a sociedade. Em seguida a Sra. Marcia explica quando se 

fala em serviço direto, se entende como trabalhos executados somente por 

funcionários públicos. 

O coordenador Alessandro abre para perguntas à Sra. Marcia: 

Munícipe Simone- Questiona que esteve na Ortopedia da UBS Jd. N Sra. do 

Carmo e foi encaminhada para o UBS situada no Bairro de Santo Amaro -Zona 

Sul da Capital, e comenta que não tem condição de chegar a esta UBS devido a 

distância. 

Sra Marcia – Explica que dentro do serviço SUS, os casos são analisados 

conforme a gravidade, portanto são encaminhadas ao órgão capaz do 

atendimento. 

Conselheiro Marcos- Faz uma queixa de mal atendimento de uma funcionaria, 

quando foi vacinar no Boni II. 

Conselheiro Gilberto- pergunta, porque a unidade UPA é por cada 

subprefeitura , e não por quantidade de população de cada distrito. 

Sra Marcia-é uma questão de gestão pública , nem todas as subprefeituras 

estão beneficiadas com a UPA , e aquelas que tem por enquanto é um por cada 

território, independente da população. 

Marcia- Complementa que além dos serviços já citados, menciona o 

PAI(Programa de Assistência ao Idoso)que faz atendimento médico e 

enfermagem  em casa , sem necessidade de ir a UBS , excetuando os serviços 

de Especialidades  e do programa MELHOR EM CASA , para pacientes acamadas 

onde o tratamento é feito em casa, excetuando quanto as especialidades . 

O coordenador Alessandro agradece a atenção deste tema que é bem amplo, 

diz necessidade de retornar em uma outra oportunidade com mais explicações 

para o tema saúde que é de suma importância á população, Solicita um contato 

caso haja necessidade , a Sra. Marcia indica o número 2072 3730 , tel. da 

Supervisãode e pessoal poderá contactar o Fabio Júlio ou a Aline. A Sra Marcia 

agradece o convite , e sobretudo a atenção e participação dos senhores 

munícipes e conselheiros. 
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O Coordenador passa para o item seguinte: 

4-Demandas de Conselheiros e Munícipes 

Conselheira Ana Cristina-Reforça a necessidade de ter conhecimento das propostas 
do PLOA  do ano passado. 
Conselheiro Gilberto- Informa aos munícipes fazerem as demandas no portal 156 e 
depois no ramal1 e ramal 2 e conversar coa a ouvidoria do município de São Paulo. 
Conselheiro Fabio Julio-Atenta quanto ao PLOA , onde no portal participe mais estão 
votando de forma popular as propostas qualificadas. 
Conselheiro Lidiomar- Atenta ao voto, quanto   à UBS Vila Verde 
Conselheiro Marcos- Informa sobre uma demanda que fez há 4 meses no portal 156 
e não obteve devolutiva.  Cita um buraco na rua Sábado DAngelo com a rua João 
Batista Conti que quando chove o buraco não fica visível danificando os veículos em 
trânsito. Solicita providência. Cita uma sarjeta na rua Antonio Crespo que ficou mal-
feito e solicita reparo. Questiona a Sra. Aline quanto a devolutiva da CET. 
Municipe-Alexandre-Agradeceu por ter sido contemplado as demandas feitas na 
reunião passada, dos buracos na rua do Contorno. Cita que na rua Harry 
Dannenberg, bem no começo tem uma invasão nas calçadas por comercio não 
autorizado, provocando perigo de atropelamento devido o desvio do pedestre nas 
vias públicas. Cita um forró na região do Hospital Santa Marcelina que atua a noite 
inteira, solicita fiscalização. Cita uma valeta na Rua Júlio Verissimo, próximo a uma 
UBS, 
Municipe Simone- Faz duras queixas ao portal 156 e da subprefeitura por não 
conseguir contemplação em suas demandas. 
Conselheiro Gilberto- Responde a Simone, dizendo que deixa seu contao no Chat 
para contao para resolução das demandas em questão. 
Dr. Quintero- Agradece o convite a participação desta reunião, e diz que como 
presidente do CONSEG ITAQUERA, recebe demandas muitas vezes reincidente, 
Quanto aos bailes Funks, e compra de residências pelo crime organizado para 
promover festas e atividades ilícitas, tem compartilhado com autoridades locais . 
Dr Paulo Cesar-Cita que muitas demandas ouvidas aqui nesta reunião são similares 
ao que recebem no as reuniões do CONSEG José Bonifacio, e que também 
compartilha com os poderes públicos locais. Agradece a subprefeitura e ao conselho 
Participativo , o auxilio na resolução dos problemas. Agradece o convite . 
Interlocutora Aline- Proferiu que quanto as demandas do Alexandre e Simone , 
necessita dos protocolos do 156. 
O coordenador Alessandro , solicita o aval dos conselheiros , quanto ao pedido do 
conselheiro Zildo , encaminhar representação junto ao Ministério Publico , as obras 
interminadas do terminal de ônibus do metro Itaquera e do Corredor de ônibus 
Itaquera, na qual obteve o aval requerido. 
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Conselheiro Marcos- Questiona a Sra. Aline quanto o sarjetão da rua Antonio Crespo 
e retorno das demandas da CET. A sra Aline solicita que envie e-mail ao coordenador 
quanto a rua Antonio Crespo, e da CET diz não ter recebido mais nada. 
Dr. Quintero – Faz um elogio a Conselheira D Socorro. Lembrando que em 1990, na 
avenida Águia de Haia, ficou previsto uma acomodação do FEBEM, onde teve a 
participação contra da  D Socorro é hoje está instalado a FATEC. 
Encerramento- As 21:00 horas o coordenador Alessandro encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todo(a)s, sobretudo pela participação e atenção. 
Eu, Gilberto Roque da Silva Pereira, Secretário Geral da CPM-IQ, atesto e afirmo com 
fé em toda escrita acima. 
 
                                            São Paulo ,29 de junho de 2021 
 
          Alessandro Mello Beserra - Coordenador Geral da CPM-IQ 
          Gilberto Roque da Silva Pereira - Secretário Geral do CPM-IQ 


