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             Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

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

                                           28 de julho de 2020 

                                                            Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimos oitavos dias de julho de dois mil e vinte, em regime on line,  sob 
coordenadoria técnica pela interlocutora Aline Kohler, e coordenação geral pelo 
Coordenador do Conselho Participativo de Itaquera o Sr. Fabio Júlio, realizou se a 
reunião ordinária, e teve como pauta:              

1-Leitura das atas pendentes e aprovar 

2-Comentarios dos sub coordenadores das comissões. 

3-Devolutiva da reunião da subcomissão de Orçamento e Finanças com 

Sra. Aparecida, na Subprefeitura. 

4- Curso preparatório pelo Tribunal de Contas. 

5- Abrir para as demandas. 

DELIBERAÇÕES 

1 - Aprovar a portaria 04/2020 

"Recomendação para manter o Coordenador e o Secretário permanecer 

no mandato por conta da Pandemia" 

2 - Solicitar a quantidade de estabelecimentos e bares que foram 

fiscalizados no período de Pandemia em Itaquera. 

3-Votação do Plenário, das justificativas dos conselheiros notificados com 

a perda de mandato.             

Os conselheiro(a)s participantes foram: Lidiomar Barbosa da Silva; Fabio Júlio Mota 
de Oliveira ; Marcos Roberto Vieira; Gilberto Roque da Silva Ferreira ;Koniti Wada; 
Ana Cristina Rodrigues Petuba; José Zildo Almeida da Silva; Marilene Alves da Silva 
Guimarães;  Marco Antonio Nascimento;  Maria Lucia Pereira; Washington Machado 
de Oliveira ; Alessandra de Souza Rodrigues Porto. 
FALTAS JUSTIFICADAS- -Maria do Socorro Alves; Andrea de Almeida Leite; Alessandro 
Mello Beserra. 
 FALTA: Camila Aparecida Garcia. 
 COMUNIDADE: Sr. José Nunes; Sr. Leonardo Medeiros; Sr. Olavo  e Sr. Paulo Cesar. 
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A reunião teve início às 19,45 horas, a interlocutora Aline Kohler fez a abertura, 
agradecendo a participação de todo(a)s;  se coloca à disposição à reunião e passa o 
comando ao Coordenador do CPMIQ , Sr. Fabio Júlio , que igualmente agradece a 
participação de todo(a)s , e inicia a reunião com leitura da pauta do dia; terminado 
solicita aprovação, que obteve por unanimidade. Em seguida faz a apresentação das 
minutas das atas da Reunião Ordinária de 30 de junho e da Reunião Extraordinária de 
14 de julho, que com algumas ressalvas foram aprovados por todos. Convoca os sub 
coordenadores das comissões a apresentar seus comentários: 
-Sub Coordenadora de Transporte-Conselheira Alessandra S. R. Porto – Confere os 
trabalhos executados neste mês de julho quanto a uso de máscaras e de álcool gel 
nos ônibus e lotações, coloca em atenção ao aumento do índice de contagiados pelo 
covid 19, pois notou muitos transportes particulares sem o uso de máscaras. 
Também nos coletivos argumenta que não deparou com a fiscalização da Vigilância 
Sanitária. 
-Sub Coordenador da Saúde-Conselheiro Lidiomar B. da Silva -Relata a prorrogação 
da campanha da vacina da gripe e sarampo, até o dia 31 de agosto de 2020.O Sr. 
Fabio Júlio, integrante da comissão de saúde, complementa anunciando reformas nas 
UBS do Jardim São Pedro, V. Regina e Boni 4 e troca de equipamentos na unidade 
Jardim Cibele. Comenta que os índices da covid 19 vem decrescendo em Itaquera, e 
que as consultas nas UBS tem sido, 1 pessoa por hora, e que o SUS coloca à 
disposição carrinho de roda a quem necessitar. Ainda o conselheiro Gilberto, 
comenta que foi instalado um aparelho de Raio X na unidade do Boni 2. 
-Sub Coordenador de Obras – Sr. José Zildo A. Silva- Avisa que as placas ausentes 
nas obras citadas na reunião passada, já estão presentes; solicita uma obra de eco 
ponto no conjunto José Bonifácio.  
-Sub Coordenador de Finanças e Orçamento Sr. Gilberto R. S. Pereira- Fêz uma 
explanação de um encontro relativo à Transparência, contestando a verba restante 
na sub prefeitura quanto a sua durabilidade até o próximo resgate. Também quanto a 
divisão de verba proveniente das emendas parlamentares e da sub prefeitura ficou 
de difícil análise. O conselheiro Marcos Vieira solicita a fixação de um mural, 
indicando as obras dos vereadores.  
Para o item nº 4 da pauta -Curso Preparatório pelo Tribunal de contas, não tivemos 
nada a registrar. O Coordenador Fabio Júlio abre para os registros das deliberações 
solicitando que os munícipes se utilizem do App 156 para encaminhar em pararelo. 
- Munícipe José Nunes - Solicita saber o custo da UBS Jardim São Pedro, e se 
confere conforme o enunciado na placa fixado no local. Lamenta os conselheiros não 
ter sido contemplado com os devidos crachás. Quanto ao recapeamento da Avenida 
Jacu Pêssego, encontrou dois viadutos que não foram executados.  
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Munícipe-Paulo Cesar- Proferiu que não viu este ano nenhuma obra sendo 
inaugurado no conjunto José Bonifácio. 
Munícipe -Leonardo Medeiros- Pergunta, quando será inaugurado os CEUs que 
estão prontos? Questiona sobre as obras iniciadas na Zona Leste, que não está em 
andamento, tal como a Av. Líder, Terminal Itaquera no Metro Corinthians Itaquera, 
Arco Leste e Tietê. 
Conselheiro José Zildo Almeida da Silva- Solicita ao Coordenador e Secretario 
emissão de um ofício ao órgão competente, relativo à confecção dos crachás aos 
conselheiros titulares. Relata que houve impedimento de entrada dos conselheiros, 
em órgãos públicos quando da prática de suas atribuições, por não conseguir se 
identificar como tal. 
Conselheira Ana Cristina Rodrigues Petuba. Endossa da necessidade urgente de 
identificação como conselheira. 
Devolutivas feitas pela Sra. Aline Kohler, Coordenadora de governo da Sub 
Prefeitura de Itaquera: 
- Quanto ao custo de obras da UBS Jardim São Pedro, terá que consultar órgãos 
competentes. Os viadutos que não foram recapeadas, na realidade não São 
recapeamentos e sim placas asfálticas, que devem ser executados por uma 
engenharia especial em segurança a estrutura do viaduto. Ao munícipe Paulo Cesar 
pergunta a que obra se refere. Quanto as inaugurações dos CEUs deverão ocorrer 
ainda este ano pois o atual prefeito tem até o dia 14 de agosto para participar de 
inaugurações por questão eleitoral. Quanto as questões do munícipe Leonardo. ficou 
de averiguar estes fatos. 
O Coordenador Fabio Júlio passa para o item Deliberações , solicitando os votos do 
Plenário , quanto ao prosseguimento da função de Coordenador e Secretario na 
gestão seguinte conforme a portaria 004/2020, onde todos os conselheiros votaram 
pela continuidade do Coordenador e Secretario , para gestão do 2º semestre de 2020 
, na direção do CPMIQ .O Secretario Koniti Wada, relata que a portaria 004/2020 
,determina a inserir na ata esta votação ,assinado e rubricado por todos os 
Conselheiros presentes na reunião ,validando assim a sua aprovação. assim como 
publicação no DOC, para a deliberação desta portaria ; solicita ao Sr. Coordenador 
marcar o dia e local para esta ação dos Srs. Conselheiro(a)s .Também a solicitação a 
Sub Prefeitura de Itaquera o levantamento dos estabelecimentos e bares que foram 
fiscalizadas na Pandemia e obteve votos favorável do Plenário. Para o Item seguinte 
que objetiva apreciação dos senhores conselheiros quanto a justificativa de faltas 
consecutivas (três ou mais), e seu parecer, o Coordenador Fabio Júlio, solicita ao 
Conselheiro Washington Machado de Oliveira que incorre nestas faltas, a sua 
justificativas verbais. O Plenário após ouvir a justificativas, votaram pela perda de 
mandato do Conselheiro acima citado e da Conselheira Juscelia Barbosa de lima 
(ausente de emitir justificativa). O Coordenador Fabio Júlio, solicita ao Secretario 
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Koniti Wada e a interlocutora Aline Kohler Forguieri, dar prosseguimento aos 
procedimentos legais junto a Secretaria Especial de Relações Sociais. 
O Coordenador solicita a interlocutora Aline um agendamento com a Coordenadora 
de Obras ,Sra. Carol, uma apresentação em reunião extraordinária para o mês de 
agosto. Esgotado os assuntos inerentes a pauta, o Coordenador Fabio Júlio encerra a 
reunião, às 20,58 horas, agradecendo a atenção e participação dos conselheiros(a)s e 
munícipes. 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da sua exatidão. 
 
 Fabio Júlio Mota de Oliveira - Coordenador do CPMIQ______________________ 
 
Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ__________________________________ 
 
 
Declaração de aprovação da ata de reunião Ordinária de 28 de julho de 2020 do  
Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Itaquera 
 

Lidiomar Barbosa da Silva______________________________________    _____ 

Fabio Júlio Mota de Oliveira____________________________________     _____ 

Marco Antonio do Nascimento__________________________________    _____ 

Maria Lucia Pereira____________________________________________   _____ 

José Zildo Almeida da Silva______________________________________    _____ 

Alessandra de Sousa Rodrigues Porto______________________________    _____    

Marcos Roberto Vieira__________________________________________   _____ 

Gilberto Roque da Silva Pereira___________________________________    _____ 

Koniti Wada__________________________________________________     _____ 

Ana Cristina Rodrigues Petuba___________________________________      _____ 

Marilene Alves da Silva Guimarães________________________________     _____ 

 
 
 


