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             Prefeitura de São Paulo/Subprefeitura-Itaquera  
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera. referente a fevereiro de 2022. 
Descrição da Reunião       

Ao vigésimo primeiro dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois às 19:30 horas em 
regime on-line, sob coordenadoria técnica pela Sra. Aline Kohler Forguieri e 
coordenação geral pelo Coordenador Geral do CPM-IQ, Fabio Júlio Mota de Oliveira 
realizou se a reunião ordinária de fevereiro de 2022 e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1- Devolutiva 

2- Outros Assuntos 

DELIBERAÇÕES- Notificações 

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

Wada, Fabio Júlio Mota de Oliveira, José Zildo Almeida da Silva; Camila 

Aparecida Garcia; Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva Pereira; 

Ana Cristina Rodrigues Petuba; Marilene Alves da Silva Guimarães 

FALTAS JUSTIFICADAS: Nada a registrar 

        FALTAS- Maria Lucia Pereira; Alessandro Mello Beserra; Andreia de Almeida 
        Leite; Maria do Socorro Alves                 
       COMUNIDADE- Alice Carvalho; Antônio Andreotti; João Estevam da Silva; Cha- 
       dad Campelo, Leda Rodrigues; Karla Araújo; Teresa Menta; nigliniaarte123@ 
       gmail.com 
 
-DESCRIÇÃO DA REUNIÃO- A reunião teve início às 19,43 horas, a Interlocutora Aline 
Kohler Forguieri, fez a abertura agradecendo as presenças dos Conselheiro(a)s e 
Munícipes, proferiu que esta reunião de hoje é o primeiro do ano, devido a 
prorrogação da gestão deste conselho, portanto este conselho estará vigente até 
março de 2022, se colocou à disposição e passou o comando ao Coordenador do 
CPMIQ, Sr. Fabio Júlio Mota de Oliveira. Se apresentou e agradeceu a presença de 
todos os conselheiros e munícipes, salientou que tem a presença de oito 
conselheiros, portanto a reunião tem quórum para deliberar. Citou sobre a 
prorrogação do mandato até março, e que neste último mês teremos que trabalhar 
junto com a interlocutora Aline, a forma de trabalhar da nova eleição. Fez a leitura da 
pauta, e justificou a ausência da ata da última reunião que ainda não foi enviado aos 
Sr.(a)s Conselheiro(a)s por ainda não ter sido elaborado, devido à falta de gravação 
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da reunião e saúde do secretario, solicitou aos conselheiros enviar suas anotações 
para que possamos elaborar a ata de novembro 2021.Quanto ao grupo de trabalho, 
devido não ter sido votado na última gestão da coordenadoria, ficamos sem este 
grupo. Devido o pouco tempo que resta o mandato deste conselho, fica difícil 
discutirmos as demandas enviadas ao 156, já que leva mais de um mês para a 
devolutiva. solicita que as demandas não sejam enviadas diretamente a sub 
prefeitura ou CET ou qualquer outro órgão, mas sim a Coordenadoria do CPM, já que 
estamos no comando até março 2022.Cobrou do Fernando da CET, que esteve por 
duas vezes a nossa reunião, e teve como resposta que não havia recebido nenhuma 
devolutiva da Central da CET. Em seguida o coordenador abre para as considerações 
aos Conselheiro(a)s. 
Conselheiro Gilberto-Proferiu que tem protocolos do 156, que já fazem 100 dias, 
alguns 300 dias, mas a prefeitura não toma providencias. Diz que a manutenção na 
rua Antônio Crespo , não foi realizado porque pertence ao CDHU, mas o Gilberto 
garante que pertence ao Conjunto Bonifácio, pois consta no pedido. Outros trabalhos 
de asfalto não vêm atendendo de acordo, E desabafa encerrando que não confia 
mais na sub prefeitura de Itaquera.  
Conselheira Ana Cris-Diz fazer um grande desabafo. Existe uma praça próximo a sua 
residência, onde localiza o ponto final da lotação 3736, onde o mato tomou conta em 
uma altura de 1 metro a 1,20m, fez solicitação de capinagem, mas foi indeferida por 
não encontrar necessidade. Termina a fala dizendo que a sub prefeitura não está 
fiscalizando as necessidades de Itaquera, afirmando que Itaquera está largada e que 
alguém tem que fazer alguma coisa. 
Conselheiro Zildo- informa de um sargetão localizado na rua Antônio Fontoura com 
Rafael Zafarini e da Av. Lider que não dá continuidade no processo. Solicita o 
encaminhamento da ata de novembro 21, ao Diário Oficial da Cidade. Onde consta a 
limpeza do rio Verde, e do rio Jacu e outras demandas. 
Conselheiro Lidiomar-Proferiu que o Conselho Participativo quando nasceu em 2014, 
foi de um cunho forte, mas hoje está enfraquecida, talvez até se encerre, portanto os 
senhores conselheiros não adianta se estressar em busca de soluções, temos que 
conversar com a sub prefeitura ou até mais acima como a secretaria. 
Conselheiro Koniti-Proferiu que tem cobrança da ata de reunião de novembro 21, 
mas eu como secretário não redigi esta ata, pois no início de novembro sofri um 
problema pulmonar de grande intensidade, e tratando com remédio forte sem muito 
resultado, sofri de um distúrbio mental denominada Ansiedade, onde por um mês a 
40 dias, a minha sanidade, resultou em distúrbio, somente com auxílio de médico 
psiquiatra, resgatei a sanidade com remédio psicotrópico, onde hoje se apoio nestes 
remédios. E na oportunidade também não recebi a gravação desta reunião, mas se 
conseguir tentarei redigir esta ata. 
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Coordenador Fabio Júlio- Sabíamos de antemão que este problema viria a tona, mas 
solicito paciência, pois o nosso secretario já havia formalizado este aviso da sua 
saúde, mas não deixaremos de formalizar esta ata , pois quando da impossibilidade 
de outro secretario , nunca deixamos estas atas em branco, portanto solicitamos 
paciência. 
Conselheiro Marcos Vieira-Diz que ficou feliz com a recuperação do nosso secretário. 
Conclui que ao Conselho esteve forte no início desta gestão, de forma atuante, mas 
foi se enfraquecendo, até onde chegamos, sugere que enviemos ao 156 e esperar até 
a data limite, e no caso de não atendimento, enviar a ouvidoria, que se amontoar de 
demandas talvez tome providências, e encerra dizendo estar desanimado com a sub 
prefeitura de Itaquera. 
Munícipe João Estevam – Solicita o retorno das reuniões presencias deste conselho, 
pois a sub prefeitura é portadora de um grande auditório, onde comporta 
folgadamente os membros deste conselho e atender as exigências dos protocolos da 
covid 19. Sugiro sentarmos com a sub prefeita, juntamente com outros setores como 
saúde educação, para revogar este decreto. Se propôs a participar da reunião caso 
convidado. 
Fabio Júlio- As entidades municipais, está sem cauterização de fazer reuniões 
presenciais. O conselho de saúde para reunir assunto das eleições, solicitou o 
auditório, mas foi indeferido, mas fica em pé esta reunião pra revogação do decreto, 
proferiu o Coordenador. 
Munícipe Leda Rodrigues-Diz ter tentado entrar em contato com 156 e não tem 
conseguido, a sub prefeitura faz descaso das demandas. Chuvas tem inundado as 
ruas pois a boca de lobo estão distantes, calçadas deteriorando, não tem serviço de 
recolhimento de famílias morando na rua, bairros como Vila Santana e Taquari estão 
abandonados, não muda a sede da sub prefeitura para o seu antigo local, para deixar 
de pagar um alto aluguel mensal, proferiu a Sra. Leda Rodrigues. 
Munícipe Teresa Menta- Faz parte do Conseg José Bonifácio, concorda com a Leda e 
o Gilberto, desculpa ao Conselheiro Lindomar , mas sub prefeitura de Itaquera não 
funciona. Diz que teremos administradores que more em Itaquera, que conheça os 
problemas do bairro, devido ao descaso, estou mandando as demandas do José 
Bonifácio para ouvidoria ou coordenadoria geral. Comenta que um administrador 
tem que arregaçar a manga sair para rua e trabalhar e não ficar no gabinete o dia 
inteiro, desabafou. Diz que no José Bonifácio não se recolhe mais o lixo, o pessoal 
joga no outro lado da calçada, proferiu. 
Municipe Karla- Do Conseg José Bonifácio diz que serviço de tapa buracos não existe 
mais, os prédios estão sem documentação, o controle de bares se perdeu, aqui no 
conjunto José Bonifácio. O Bairro está perdendo valor por falta de fiscalização da sub 
prefeitura, proferiu. 
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 Conselheiro Gilberto-Orçamento da prefeitura, janeiro e fevereiro ainda não 
colocaram, diz que os valores que constam em manutenção não são confiáveis. 
Conselheiro Lidiomar -Em resposta a Leda e Teresa Menta, diz que sua fala não é em 
defesa a ninguém tampouco o ataque. Só quis explanar o seu pensamento, quanto 
aos conselheiros. 
Coordenador Fabio Júlio- O Coordenador Fabio Júlio fez as considerações finais, 
agradecendo a presença e participação de todo(a)s, solicitou que quem tenha itens 
da ata de novembro, mande ao secretário para redação. O mês próximo é a nossa 
última reunião deste conselho, e estaremos trabalhando para o encerramento, 
proferiu. 
Interlocutora Aline- Remarcou uma reunião com Teresa Menta para quinta feira às 
dez horas, se dispôs a Leda se reunir a qualquer momento. 
Coordenador Fabio Júlio- Marcou a reunião vindoura para última terça feira do mês 
de março 

Encerramento- Às 20,59 horas O Coordenador Fabio Júlio, encerra a reunião 
agradecendo a todos pela presença, sobretudo pela participação. 
Eu Koniti Wada lavrei esta ata e dou fé da sua veracidade. 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022 
      Fabio Júlio Mota de Oliveira – Coordenador CPMIQ 
      Koniti Wada- Secretário Geral da C PMIQ 


