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             Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Subprefeitura de Itaquera  

                                           14 de dezembro de 2020 

                                                            Descrição da Reunião                                          
Aos decimo quartos dias de dezembro de dois mil e vinte, às 19,30 horas em regime 
on line, sob coordenadoria técnica pela interlocutora Sra. Aline Kohler, e 
coordenação geral pelo Coordenador Fabio Júlio Mota de Oliveira, coordenador 
Geral da CPM IQ, realizou se a reunião ordinária de dezembro 2020, e teve como 
pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1-Leitura da ata pendente e aprovação 

2-Comentarios dos Sub Coordenadores das Comissões. 

3--Demanda e Informes de Conselheiros e Munícipes. 

DELIBERAÇÕES- Notificações 

Os Conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva; Marcos 

Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva Ferreira; Koniti Wada; Ana Cristina 

Rodrigues Petuba;  Alessandra de Souza Rodrigues Porto; Alessandro Mello 

Beserra; Maria do Socorro Alves; Fabio Júlio Mota de Oliveira; José Zildo 

Almeida da Silva ;Andreia de Almeida leite; Camila Aparecida Garcia 

FALTAS JUSTIFICADAS: Maria Lucia Pereira; Marilene Alves da Silva Guimarães. 
FALTAS: Não houve faltas. 

 COMUNIDADE: Carmem Rosa Oliveiras; Paulo Cesar (Presidente do CONSEG José 
Bonifacio; Luciane Dias Oliveira; Roberto; Teresa Menta; Jair Marcos; Leonardo 
Medeiros; Dr. João Quintero (Presidente do Conseg Itaquera); Ione; Roberta Cristina; 
Fatima regina Nunes. 
DESCRIÇÃO DA REUNIÃO-A reunião teve início às 19,41 horas, a interlocutora Aline 
Kohler fez a abertura, agradecendo a participação de todo(a)s, se apresenta como 
coordenadora de governo e se coloca à disposição à reunião, e passa o comando ao 
Coordenador Geral do Conselho Participativo Municipal de Itaquera o Sr. Fabio Júlio 
Mota de Oliveira, que agradece a presença dos Conselheiros e Munícipes. Determina 
que a Conselheira Alessandra fica responsável pelo “CHAT, Conselheiro Alessandro na 
“MÂOZINHA”, Conselheira Ana Cristina no controle do tempo e o Secretario Koniti 
Wada no relato da reunião. Faz a leitura da pauta do dia, e foi aprovado por 
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unanimidade. A leitura da ata da reunião ordinária de 24 de novembro, fez 
desnecessário devido que fora encaminhada para apreciação ou eventual correção 
em tempo hábil a esta reunião, portanto o Coordenador Fabio Júlio solicita a 
aprovação, e foi aprovado por todos os conselheiros presentes.  
Item 2- Comentários dos Sub Coordenadores das Comissões: 
Lidiomar-Sub Coordenador de Saúde-Diz não ter nada a passar, somente após a 
reunião da Executiva da Saúde. O Sr. Fabio Júlio, também membro da Saúde, proferiu 
que a Executiva da Saúde anda não se reuniu neste mês que visa o planejamento do 
ano de 2021. Ainda informou que a gerente do Boni III foi demitida, hoje conta com 
novo gerente. 
Zeladoria – Zildo- Proferiu que não teve nenhuma informação sobre a zeladoria, pois 
sente de mãos  atadas por falta de informações inerentes , sugere que para o 
próximo ano posamos trabalhar de forma mais conjunta .Passa uma demanda de 
uma munícipe (não referiu o nome) que relata a falta de varrição na Av. Jacu Pêssego. 
Conselheira Ana Cristina da Zeladoria- diz que a subprefeitura devido a pandemia 
esteve trabalhando de forma restrita , por isso as informações também foram  curtas, 
de difícil acompanhamento.  
Orçamentos e Finanças- Gilberto- Alega falta de transparência perante a sub 
prefeitura de Itaquera, por não identificar registro de janeiro. Difícil identificação de 
obras pela prefeitura e das emendas parlamentares, nem sigla de identificação de 
uma da outra foram encontradas, proferiu o conselheiro Gilberto. O conselheiro 
Marcos Roberto, desta comissão proferiu que a prefeitura tem trabalhado mais, mas 
falta muita coisa que precisa aperfeiçoar, por exemplo os itens citados pelo Gilberto. 
Conselheiro Alessandro complementando este item, citou que na reunião 
extraordinária de obras, a coordenadora Carol, referiu que tinha 30 obras 
proveniente de emenda parlamentar de vereadores para Itaquera, para este ano, 
mas que devido o processo eleitoral, esta listagem não fora divulgada.  
Conselheira Ana Cristina – Veio alertar que havíamos marcado uma reunião 
extraordinária com o coordenador de Zeladoria, mas que não aconteceu. O 
coordenador Fabio Julio justificou da ausência desta reunião devido a agenda do 
coordenador de zeladoria da sub prefeitura de Itaquera. mas que marcou uma 
reunião presencial, informado pelo WhatsApp, onde teve a participação da 
conselheira Alessandra e da Camila que acompanhou pelo fone .O Fabio contacta a 
Interlocutora Aline para uma nova reunião neste gênero, pela qual se dispor a marcar 
quando os conselheiros quiserem. 
Transporte – Alessandra -Diz não ter novidades a registrar, mas que tem contactado 
a SP Trans sobre a higienização nos ônibus, mas ainda não houve retorno. Demais 
são as demandas de faróis apagados encaminhadas a CET. Informa ainda que para 
estas demandas não faz necessários fotos, bastando o endereço da localização do 
semáforo.  
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Interlocutora Aline- Faz o informe das “Lives” que ocorrerão nos dias 15 de 
dezembro e 18/12. sendo que do dia 15 será a apresentação do relatório do 2º 
semestre pela sub prefeita Silvia e na sexta feira a apresentação dos itens aprovados 
do PLOA 2020.O Coordenador Fabio Júlio abre a reunião para demandas e informes 
das comunidades. 
Paulo Cesar -Presidente do Conseg José Bonifacio- Se apresenta, agradece o convite, 
faz uma breve explanação do que seja o CONSEG. Nas reuniões são abordados temas 
e demandas não só da segurança mas também quanto as relacionadas com vários 
segmentos da sociedade, tais como, Sp Trans, Cet, Enel,  Sabesp , Prefeitura . pois as 
melhorias destes segmentos, facilita e melhora os serviços de Segurança, proferiu o 
Sr Paulo Cesar. O Coordenador Fabio Júlio diz não ser conhecedor do sistema do 
Conseg , por isso pergunta  ao Sr. Paulo Cesar , até onde o Conseg pode resolver 
questões de imediato. Dá um exemplo de pancadões. O Sr. Paulo Cesar responde 
dizendo que quando da necessidade de serviço policial deva se incorrer ao app 190, 
pois de imediato o Conseg não tem estas atribuições, salientou o presidente do 
Conseg. Respondendo a outros conselheiros o Sr. Paulo Cesar, salienta que o Conseg 
tem como participante todos os munícipes e não só de conselheiros. O Conseg é 
regional e atende apenas a região pertinente. 
A conselheira Alessandra atendendo um chat enviada pela conselheira Camila, 
informa que o 19º DPM, está receben.do um reforço de 700 policias . 
Conselheiros Marcos Roberto- Salienta que os nem sempre consegue frear as 
atividades dos pancadões, necessitando da interferência da prefeitura, para as 
providências cabíveis. 
O Coordenador Fabio Júlio solicita o registro nesta ata de uma demanda oriunda do 
Aricanduva sobre seis carros velhos abandonados na porta da casa, solicitando uma 
resolução. Uma das conselheiras sugere que entre no site do DETRAN e levante 
através das placas, o proprietário, e registre no app 156. Os proprietários dos 
veículos receberão uma notificação para retirada entre 10 a 15 dias, e no caso de 
ignorar receberá uma multa no valor de R$18.000.00. 
Presidente do Conseg Itaquera João Quintero- Se apresenta, agradece o convite, 
salienta que o Conseg Itaquera devido a pandemia não tem se reunido com os 
munícipes mas tem resolvido algumas demandas pelo WhatsApp , através do capitão 
da polícia militar ,capitão. Rossi, delegado do 32º DP. Encerra sua fala torcendo para 
que o ano de 2021 possamos retomar suas atividades na sua plenitude.  
Conselheiro Alessandro- Informa que assistiu uma palestra do Secretário de 
Segurança de São Paulo, sobre um App denominado “Sp+Segura. Onde aborda a 
segurança dos munícipes. 
Gilberto- Solicita uma demanda sobre a viela, já antes mencionadas, mas que não 
tem tido evolução em suas solicitações. 

[KW1] Comentário:  

[KW2R1] Comentário:  
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Munícipe Carmen- faz uma agradecimento de uma devolutiva de agendamento na 
sub prefeitura, demanda quanto a limpeza na rua Virginia Fermi altura de 576 e 593, 
faz duras críticas a atuação da fiscalização da sub prefeitura de Itaquera quanto a 
abertura de bares , iluminação publica e no trato com carros abandonados. 
Munícipe Rogerio- Falando em nome de sua esposa Sra Luciane. demanda de um 
som alto ocasionado por um carro na Av Jacu Pessego na altura da Rua Montanha, 
sobretudo nos domingos das 14,00 horas até à 3,00 horas, salienta o munícipe. 
Solicita um atendimento por parte da prefeitura, pois outras providencias foram 
tomadas, sem resultado. Como tivemos o Sr João da Conseg Itaquera. salientou que 
as medidas para com esta demanda já foram tomadas por este órgão competente. 
Munícipe Paulo Cesar- Faz algumas demandas, repetidas em vezes anteriores, onde 
a interlocutora solicita enviar a CPM, oficializando a solicitação . 
Gilberto- Questiona a prefeitura regional de Itaquera que estão colocando 
contêineres em vez de lixeiras nas ruas da Cohab 2- Questiona os entulhos em frente 
ao Pq Raul Seixas- Questiona a sub prefeitura se tem paisagista e urbanista. 
Questiona a devolutiva da sub prefeitura quanto a uma demanda da Sra. Silvana. 
Municipe Ione de S Mateus- Questiona algumas falas da Interlocutora Aline, sobre 
restrição de divulgação em períodos eleitorais. 
O coordenador Fabio Júlio faz as considerações finais da reunião abordando que na 
próxima reunião teremos a eleição para coordenador e secretário do Conselho 
Participativo Municipal de Itaquera, em cumprimento dos artigos 33 e 42 da portaria 
nº002/CC/SERS/2020. Agradece às atenções dos senhores conselheiro(a)s e dos 
munícipes, e passa a fala para as considerações finais dos presidentes de Conseg.  
Dr. Paulo Cesar-Presidente do Conseg José Bonifácio- Agradece o convite e da 
oportunidade de participar da reunião do CPM IQ, e se coloca a disposição do grupo. 
Dr. João Quintero- Presidente do Conseg Itaquera- Agradece o convite da 
participação da reunião do CPM IQ, comenta que em 2018, fez uma parceria com os 
comerciantes da Rua Virginia Ferni, quanto ao ajustamento de conduta dos 
comerciantes e que tem sido satisfatório, mas a força do crescimento local, tem saído 
do controle quanto aos pancadões, o poder público tem trabalhado para minimizar 
estes problemas, mas o poder social também minimiza os trabalhos do poder 
público. Agradece novamente da participação e sobretudo atenção de todos.  
Encerramento- O Coordenador Fabio Júlio encerra a reunião às 21,12 horas, 
agradecendo a presença e participação de todos. 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da sua exatidão 
São Paulo, 14 de dezembro de 2020 
Fabio Júlio Mota de Oliveira – Coordenador Geral da CPMIQ 
 Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ 


