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Ata da reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da 
Sub Prefeitura de Itaquera, realizada em 27 de fevereiro de 2020 nas 
dependências da Casa de Memoria de Itaquera , sito a Rua Antônio 

Carlos de Oliveira Cesar 97-0 Itaquera - São Paulo. 

 

Aos vinte e sete de janeiro de 2020 , realizou se a 1º Reunião 
Extraordinária de 2020 , em primeira chamada às 19,00 horas com a 
presença dos conselheiros ,Lidiomar Barbosa da Silva (Cidade Líder); 
Alessandro Mello Bezerra (Cidade Líder), Fabio Júlio Mota de 
Oliveira(Itaquera); Marco Antônio Nascimento(Itaquera); Josivaldo 
Araújo de Souza(Itaquera), Maria Lucia Pereira(José Bonifácio) ;José 
Zildo de Almeida (José Bonifácio);Marcos Roberto Vieira (José 
Bonifácio); Gilberto Roque da Silva(José Bonifácio);  Koniti Wada (Pq 
doCarmo); Washington Machado (Pq do Carmo); Ana Cristina Rodrigues 
(Pq do Carmo ); Marilene Alaves da Silva (Pq do Carmo) , e com 
ausência de Jucelia Barbosa de Lima e de Maria do Socorro Alves com 
falta justificada.  

A mesa de reunião foi composta pela interlocutora Aline Kohler; 
Coordenador do CPM Itaquera Fabio Júlio Mota de Oliveira e do 
Secretario Geral da CPM Itaquera Koniti Wada . 

Descrição da Reunião _ O Coordenador Fabio Júlio Mota de Oliveira, fez 
a leitura do Edital de Convocação, onde a pauta determinada fora: 
Leitura e Aprovação da minuta do regimento Interno e do código de 
ética ; apresentação individual dos Conselheiros presentes e do 
planejamento de trabalho 2020.Aprovado a pauta por unanimidade ,o 
Coordenador salientou  que a aprovação do regimento interno , será 
processado nas próximas reuniões por não ter recebido nenhuma 
consideração da parte dos Conselheiros e o código de ética não havia 
recebido da secretaria . Em seguida O Coordenado salientou que neste 
semestre teremos que receber solicitações dos distritos de Itaquera, no 
âmbito de obras Prioritários. O pleno decidiu que as solicitações serão 
de três propostas por subdistrito, totalizando 12 propostas até o mês 
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de junho de 2020. Para Comissão Temática e de trabalho o 
Coordenador sugere um sub coordenador de cada grupo que passará as 
demandas requeridas ao Coordenador Geral, para que o mesmo 
encaminhe às áreas solicitadas. Sugeriu 6 Comissões : 

Saude; Segurança; Zeladoria e Obras; Transportes, Orçamento e 
Finanças; Esporte/Lazer/Cultura, e solicitou ao pleno a organização de 3 
membros de cada comissão por livre escolha por parte do pleno. As 
ficha de Demanda podem serem solicitadas na Secretaria do CPM 
Itaquera , e ao preenchido deverá ser encaminhada ao Coordenador 
Geral para os devidos encaminhamentos. Sugere o Coordenador a 
orientar os munícipes a demandar pelo canal 156 e E-sic além do 
atendimento presencial na sala do CPM. O Coordenador Orienta ao 
Secretario a criação de pastas no arquivo da sala do CPM para melhor 
organização. E por fim salientou que criará canais de rede Social para 
melhor comunicação entre os conselheiros e munícipes. 

O Coordenador coloca em votação quanto a criação do cargo com 
Coordenador Adjunto e Secretario Adjunto , que vem a ser o substituto 
respectivo no caso de impossibilitar a presença, e também no auxilio de 
execução de tarefas.Ficoi indicado a Camila Aparecida e Gilberto Roque 
da silva Pereira como Coordenador adjunto e a Alessandra de Souza 
Rodrigues Porto como Secretario Adjunto, colocado em votação teve 
aprovação unanime do pleno.  

Também fora colocado ao pleno o uso da sala do CPM pela Sra. Socorro 
representando o grupo de idosos por duas 2 hora por semana e por 
duas pessoas , que teve aprovação do pleno Foi apresentado para 
apreciação do pleno os valores destinadas em Real para uso do CPM , 
desde 2016 a 2020.O Pleno solicita a contemplação do bilhete único e 
dos crachás aos conselheiros. A Interlocutora do CPM IQ , a Sra. Aline 
Kohler, agradece a atenção dos Conselheiro(a)s , e se coloca a 
disposição para assuntos inerentes ao conselho , mas solicita que não 
traga somente problemas mas também soluções , sugere que tenhamos 
uma grande atenção aos munícipes e ao subdistrito a qual pertence. 
Encerra a reunião enaltecendo a harmonia conduzida ao plenário. 

Eu Koniti Wada , Secretario Geral da CPM IQ, redigi esta ata e dou fé de 
sua veracidade. 

São Paulo, 05 de março de 2020. 
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Fabio Julião Motta de Oliveira – Coordenador do CPM IQ--------------------
----------------------------- 

Koniti Wada – Secretario Geral do CPM IQ---------------------------------------
------------------------------- 


