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Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

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

 
27 de outubro de 2020 

 
Descrição da Reunião 
 
Aos vigésimos sétimos dias de outubro de dois mil e vinte, 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 outubro 2020, e teve como pauta: 
 
PAUTA DA REUNIÃO 
 
1-Leitura da ata pendente e aprovação 
2-Comentários dos Sub Coordenadores das Comissões. 
3-Demandas e informes de Conselheiros e Munícipes. 
4- Outros assuntos 
 
DELIBERAÇÕES 
-Encaminhamentos. 
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, 
Marilene Alves da Silva Guimarães; Alessandro Mello Beserra; Maria 
do Socorro Alves; Camila aparecida Garcia ;Fabio Júlio Mota de 
Oliveira; Marco Antonio do Nascimento; José Zildo Almeida da Silva 
 
FALTAS JUSTIFICADAS; Andrea de Almeida Leite 
FALTAS: Maria Lucia Pereira 
 
COMUNIDADE:Mauricio Afonso;Paulo Cesar;Marlei;Alessandro 
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A reunião teve início às 19,37 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 unanimidade. A leitura da pauta fez 
desnecessário devido fora encaminhada para apreciação ou eventual 
correção em tempo hábil a esta reunião , portanto o Coordenador 
Fabio Júlio solicita a aprovação , e fora aprovado por todos os 
conselheiros. Em seguida solicita os comentários da Comissão de 
grupo Temático, iniciando pelo Sub Coordenador Lidiomar:  
Lidiomar-Sub Coordenador de Saúde- Proferiu que tem participado 
das reuniões do STF , mas que não acusou nenhuma novidade , e 
passa a outros membros da sub comissão e o Sr. Fabio Júlio comenta 
que o Conselho de saúde de Itaquera , tem se reunido com equipe de 
educação para planejar o Inquérito Sorológico , devido a volta parcial 
de aulas presenciais na rede pública. 
 
Camila – Sub Coordenadora de Segurança- Proferiu que não tem 
havido reuniões no CONSEG em geral, com exceção ao da Aricanduva 
que emitiu demandas do corredor Itaquera e da CET, mas que não 
tiveram respostas. 
 
Algumas de zeladoria, que por não se tratar se segurança fira 
encaminhado aos órgãos competentes. 
 
Gilberto- Orçamento- Disse não ter informações sobre orçamento, O 
Conselheiro Alessandro diz que tem algumas obras em Itaquera que 
não trazem informações, sobretudo do valor. Cobra novamente a 
devolutiva da reunião presencial realizado a meses atrás. Sobre o 
corredor da Líder que foi um vasto comentário da reunião passada, 
mas que não trouxe mais informações. O Conselheiro Gilberto 
respondendo o comentário do Alessandro, diz que não houve 
nenhuma resposta quanto a ausência da planilha de janeiro acusada 
na reunião realizada há alguns meses, e faz duras críticas a falta de 
transparência da prefeitura. 
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Diante a esta críticas o Coordenador Fabio Júlio propõe que 
marquemos reuniões com os Coordenadores da Sub Prefeitura 
inerente a cada Comissão do Grupo Temático para minimizar muitas 
dúvidas. Solicitado a opiniões dos conselheiros houve um consenso. 
Cultura- Solicitada ao conselheiro Marco Antonio, proferiu que nada 
tem a registrar sobre cultura. 
 
Zeladoria- A conselheira Ana Cristina comenta que tem atendido 
algumas demandas no app 156 da área de zeladoria e tem acusado 
como executado, e diz que deva ser confirmada esta execução. 
Fabio Júlio- Comenta que fez uma demanda no app 156, sobre uma 
balada próximo a sua residência mas que nada aconteceu e questiona 
a fiscalização da sub prefeitura , A Sra. Aline Coordenadora de 
governo , responde que a 
fiscalização já esteve no local e lavrou a ocorrência , com prazo de 30 
dias para fechar o local. 
 
Zeladoria- O sub coordenador de obras, denuncia uma obra de 
recapeamento próximo a fábrica Primavera em Guaianazes , onde os 
moradores acusam de serviços mal feitos. Fabio Júlio-Diante das 
eleições de 15 de novembro de 2020, o coordenador Geral Fabio Júlio 
,abre ao plenário uma enquete quanto a elaborar um documento 
da real necessidade de Itaquera dividida por distritos , a levar ao 
conhecimento ao prefeito eleito, na qual teve votos favoráveis pelos 
presentes a reunião.  
 
O coordenador Fabio Júlio solicita a adesão da audiência pública que 
ocorrerá em forma on line amanhã (dia 28/11), que está inerente os 
itens solicitados no PLOA.O coordenador incentiva aos participantes a 
participação com preguntas 
caso haja dúvidas. 
 
Marli (Comunidade)- Comenta que em termos de segurança na Vila 
Carmozina está muito a desejar, pois na rua Benedito Coelho Neto e 
proximidades, ocorrem muitos assaltos. 
 
Paulo Cesar(comunidade) Solicita verificar a situação da linha 3766 de 
ônibus que está com demora em demasia, entre os ônibus. 
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As 20,56 horas o Coordenador encera a reunião, agradecendo a 
presença e participação de todos os conselheiros e membros da 
comunidade. 
 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da 
sua exatidão.  
 
São Paulo, 27 de outubro de 2020 
Fabio Júlio Mota de Oliveira – Coordenador Geral da CPMIQ 
Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ 


