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Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Itaquera 

10 de junho de 2020 

 

Descrição da Reunião 

 

Aos decimo dias de junho de dois mil e vinte ,em regime on line,através 
da joinconversation Teams Microsft .com, sob coordenadoria técnica 
pela interlocutora Aline Kohler, e coordenação geral pelo Coordenador 
do Conselho Participativo de Itaquera o Sr Fabio Julio, e teve como 
participante os conselheiro(a)s Lidiomar Barbosa da Silva ;Camila 
Aparecida Garcia ;Alessandro Melo Beserra ;Fabio Júlio Mota de 
Oliveira;; Alessandra de Souza Rodrigues Porto; Marcos Roberto Vieira; 
Gilberto Roque da Sliva Ferreira ;Koniti Wada; Ana Cristina Rodrigues 
Petuba; Pela comunidades –João Estevam e Leonardo .A reunião 
previsto para às 20,00 horas , teve início às 20,15.horas. A interlocutora 

Aline Kohler fez a abertura , agradecendo a participação de todo(a)s , e 
em seguida passa ao coordenador Fabio Júlio, que , avisa que a 
convocação desta reunião foi publicado no diário DOC conforme as 
instruções estatuarias. Diz ainda que a presença dos senhores(a)s 
conselheiros, também ficam consideradas conforme as normas 
estabelecidas, e assim as ausências deverão serem justificadas. 
Justificou as ausências da Sra Maria do Socorro, Andreia e 

Lucia da reun anterior. Solicitou a Sra Camila a leitura da ata da reun de 
4 de junho de 2020, pela qual fora feita com extrema destreza o 
relatório da reunião que teve aprovação unanime dos participantes da 
reunião. O Coordenador Fabio Julio disse que foi recebido 35 
contribuições de 10 conselheiros , mas que alguns deixaram de 
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entregar os relatórios, mas que faria espera das contribuições dos 
conselheiros , Zildo , Camila e da munícipe Ada.Em seguida a 

sra Aline focalizou na tela as propostas mais votadas, que foram 12 : 
1792(2); 1895(2);1886(3);1819(2);1826(3);1833(5); 
1827(3);1832(2);1845(2);1800(3),1794(3)(falta uma ). 

A interlocutora através de leitura destes itens foi fazendo comentário 

juntamente com o Coordenador Fabio Júlio, onde o item 1880 exigiu 
muito tempo, por conter muitos sub itens.  

Após as leituras o coordenador abriu os comentários aso participantes 
que foram: Gilberto- Questionou o item 1800 que contém vários itens 
que 2 envolvem Saúde, Educação ,idoso e CPM , que em sua opinião é 
de responsabilidade de cada entidade, e pergunta em quanta entidades 
poderá participar. Marcos Vieira- Se as demandas são de Itaquera , 
pergunta se procede incluir demandas de outros bairros.-Sr. João 
Estevam , diz que a reunião On Line são boas, mas que espera 
encaminhar mais demandas em reuniões presenciais.- Fernando- 
sugere que em outra fase presencial poderemos desenhar outras 
demandas. O Coordenador responde ao Gilberto , que precisamos ver 
com mais detalhes este item 1800, e ao Marcos Vieira que estas 
demandas que menciona outros bairros, são inseridas de demandas 
que incorpora os interesses do Itaquera .O Coordenador Fabio Júlio diz 
ao Sr João e Fernando que em agosto teremos as devolutivas , onde 
talvez possa se discutir desta maneira. Interlocutora Aline diz que 
deveremos analisar cada item, do jeito que foram emitidas e que não 
podemos mudar nada do jeito que queremos. Pois aí relata a nossa 
vontade e não do demandador. Algumas são de compreensão de vários 
ângulos, onde deveremos definir com o proposto. 

Como os ausentes deixaram de emitir as suas contribuições a 
Interlocutora Aline sugere mais um tempo para repensar nas 
demandas, somadas as que virão. O coordenador acata a sugestão e 
prorroga para o dia 16 de junho uma nova reunião extraordinária, mas 
avisa que as propostas retificadas ou novas receberão até as 12,00 
horas do dia 16 de junho. Agradecendo a atenção de todo(a)s encerrou 
a reunião. 

Fabio Julio Mota de Oliveira – Coordenador do CPM ITAQUERA 

Koniti Wada – Secretário do CPM ITAQUERA 
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Camila Aparecida Garcia.- Redatora da ata 


