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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera  
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera de junho de 2022. 
Descrição da Reunião       

Aos sétimo dias de  Junho de dois mil e vinte e dois às 19:30 horas em regime on-
line, sob coordenadoria técnica pela Interlocutora  Sra Alice Aparecida de Carvalho e 
coordenação geral pelo Coordenador do CPMIQ Sr. Gilberto Roque da Silva Pereira  
,realizou se a reunião extraordinária de junho de 2022 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Aprovação da ata de 26 de abril 2022 

2- Informe de Conselheiro(a)s 

3- Demandas de Conselheiro(a)s e Munícipes 

4- Encerramento  

DELIBERAÇÕES- Notificações 

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

Wada, José Zildo Almeida da Silva; Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque 

da Silva Pereira; Ana Cristina Rodrigues Petuba ; Alessandro Mello Beserra 

FALTAS JUSTIFICADAS- Fabio julio Mota de Oliveira 

        FALTAS- Andreia de Almeida   Leite; Maria do Socorro  Alves; Camila Aparecida 
Garcia ,Marilene Alves da Silva Guimarães ;Maria Lucia Pereira         
       COMUNIDADE-Murilo Santos Garcia;Zildro;Nagib Zaum Maluf. 
-DESCRIÇÃO DA REUNIÃO-  
 As 19,35 horas,pela impossibilidade técnica do Coordenador Gilberto Roque da Silva 
Pereira , eu Secretario Koniti Wada , pela sugestão dos presentes ,fui nomeados 
Coordenador desta reunião. Como já havia sete Conselheiros (quórum suficiente ) 
iniciamos a reunião. Como o Coordenador Gilberto ,estava em aparelho de celular  , 
ele pode nos transmitir que a reunião passada (reunião Ordinária de 31 de maio 
2022)não alcançou o quórum necessário ficou sem a possibilidade de votação 
,solicitou que nesta reunião fosse votada a reunião de 31 de abril de 2022 , para que 
possa enviar à publicação no DOC. Como já havíamos iniciada a reunião deixamos 
para o item seguinte a  aprovação da ata. 
- Informes e Demandas de Conselheiros e Municipes : Conselheiro -Zildo; Informa 
que na rua Nagib Farah Maluf , altura do nº 1200 , tem uma obra ,onde se processa a 
quebra do asfalto, se diz curioso para saber qual obra sendo executada , solicita uma 
resposta da prefeitura. Conselheiro Marco Roberto- também se referiu sobre a obra 
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citado acima. Citou que nas proximidades da rua João  Batista Conti  , está fazendo 
limpeza de um terreno onde os entulhos e lixos São jogados na rua , onde há 
aglomerações de insetos e escorpiões, solicita uma vista da prefeitura. Diz também 
que o comercio de drogas vem aumentando nas proximidades das referidas regiões. 
Conselheiro Gilberto- Disse que as demandas feitas pelo conselheiro Marcos já foi 
levado à subprefeita Silvia , mas que até agora não tomou providencias. Conselheira 
Ana Cristina – Se refere ao app156 ,onde faz uma demanda de um local de um ponto 
final de lotação no Jardim Nossa Senhora do Carmo, e recebe como devolutiva 
INDEFERIDO, assim  como telefone a Ouvidoria não são atendidas. 
Municipe – Murilo Santos Garcia – Membro da diretoria do ETEC Itaquera , sito a 
Rua Virginia Fermi 400, desde o ano passado, vem divulgar os seus cursos que ainda 
não fecharam as matriculas(vestibulinho) , onde se as matriculas se não forem 
suficientes ao cursos serão cancelados pelo estado. As matricula estão divididas  em 
;Na Inácio Monteiro- Recursos Humanos ( temos 40 vagas e 27 inscritos); 
Contablilidade na Céu Curuçá e outros cursos na Inácio Monteiro. Solicita o empenho 
das Lideranças e Comunidades , e como apêlo, para continuidade deste cursos. 
Agradece a todo(a)s. 
Esgotado os informes e demandas dos Conselheiros e Municípios , O Coordenador 
passou para o Item 1- Aprovação da ata de 26 de abril de 2022 . Conforme o 
Secretario da CPMIQ sr Koniti Wada , esta ata foi publicado nos Emais  de cada 
conselheiro e das interlocutoras do CPMIQ , e não tem recebido ressalvas .O 
Coordenador questiona a todos conselheiro(a) , o recebimento da referida ata. Teve a 
resposta positiva de todo(a)s . Questiona alguma ressalva nesta ata, e obteve como 
resposta de cada conselheiro(a) a aprovação as ata . Onde o Coordenador dá como 
aprovada a ata de 26 de abril de 2022 e libera as interlocutoras para registro e 
publicação no DOC. 
Às 20,32 horas o Coordenador encerra a reunião, agradecendo a todos os 
Conselheiros, Interlocutoras e munícipes pela presença , sobretudo pela 
participação. 
Eu, Koniti Wada lavrei esta ata e dou fé da sua veracidade. 
 

São Paulo 7 de junho de 2022 
 
      Gilberto Roque da Silva Pereira  Coordenador do CPMIQ 
      Koniti Wada- Secretário Geral da CPMIQ 


