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             Prefeitura de São Paulo/Sub Prefeitura -Itaquera 

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

                                           29 de setembro de 2020 

                                                            Descrição da Reunião                                          
Aos vigésimos nonos dias de setembro de dois mil e vinte, em regime on line, sob 
coordenadoria técnica pela interlocutora Sra. Aline Kohler, e coordenação geral pelo 
Coordenador Adjunto Gilberto Roque da Silva Pereira da Sub Prefeitura de Itaquera, 
realizou se a reunião ordinária, e teve como pauta:              
             PAUTA DA REUNIÃO 

1-Leitura das atas pendente e aprovação 

2-Comentários dos Sub  Coordenadores das Comissões. 

3-Demandas 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; Andrea de Almeida Leite; Alessandro Mello Beserra. 

FALTAS JUSTIFICADAS- -Maria do Socorro Alves; Maria Lucia Pereira; Camila 
Aparecida Garcia; Fabio Júlio Mota de Oliveira; Marco Antônio do Nascimento, José 
Zildo Almeida da Silva. 
FALTAS: Não houve faltas 
 COMUNIDADE: Eduardo Mello, Leda Rodrigues; Tamaris; Oswaldo Ribeiro; Lair. 
A reunião teve início às 19,34 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. O coordenador Fabio Júlio, com presença 
parcial, nomeou o Conselheiro Gilberto Roque da Silva Pereira, para coordenar esta 
reunião e  justificou a sua falta , e teve aprovação por unanimidade. O conselheiro 
Gilberto, agradeceu a presença de todos, e como o quórum estava suficiente, iniciou 
a reunião, em princípio nomeando a mim como auxiliar da coordenação à reunião, 
determinou o tempo de fala dos conselheiros para 3(três) minutos e 1,5 minutos 
para os membros da comunidade. Solicitou a mim que fizesse a leitura do Edital de 
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convocação , e ao terminar  teve aprovação de todo(a)s. No item 1, a  leitura das atas  
da  reunião extraordinária de 18 de agosto de 2020 e da reunião ordinária de 25 de 
agosto de 2020, não necessitou da leitura devido já ter sido apreciado e corrigido 
pelos Sr(a)s conselheiro(a)s via on line, e fez a votação de aprovação das atas e 
obteve por unanimidade . Para o item 2, o Coordenador solicitou os comentários dos 
membros da sub coordenação da comissão  de grupos temáticos: 
Orçamento- O coordenador Gilberto solicita ao conselheiro Alessandro a relatar a 
reunião que este grupo teve com a Sra. Cida (Coordenadora de orçamento da sub 
prefeitura de Itaquera) a cerca de um mês atrás. Proferiu que que houve 
demonstração de várias planilhas e da demonstração da prestação de contas, na qual 
acusou as ausências do mês de janeiro a março, na qual a Sra. Cida prometeu este 
demonstrativo posteriormente. O Alessandro questionou ao Gilberto, mas proferiu 
que não houve devolutiva.  
Saúde- O Conselheiro Lidiomar sub coordenador da saúde. proferiu que na saúde 
não teve alteração a não ser do Boni 2 que teve alteração no nome que não lembra 
corretamente o novo nome, que está no tramite pelo CNS (Conselho Nacional de 
Saúde). Proferiu que as reformas das UBS anteriormente citadas já estão em 
andamento. O Coordenador Gilberto aproveitando do gancho da saúde proferiu que 
no Boni 2 está em tramite a poda de uma arvore e solicita a sub prefeitura, agilização 
no processo.   
Transporte-A Sub Coordenadora do transporte a Conselheira Alessandra, que teve 
participação da reunião com SP Trans na Sub Prefeitura de Itaquera no dia 14 de 
setembro de 2020, proferiu que na reunião, questionou junto ao palestrante, a 
minimização da higienização nos ônibus e vans nos terminais de ônibus pelas 
empresas contratadas para esta finalidade. que teve como resposta que devido 
desaceleração do Covid 19, este serviço vem diminuindo esta prestação. Quanto ao 
corredor de ônibus da Avenida Líder, os técnicos da SP Trans garantiram que o 
primeiro trecho que consta desde a Av. Harry Dannemberg até a praça Francisco 
Daniel Lopes, terá a entrega em 3 de outubro, que consiste na primeira fase num 
total de 3 fases. Este trecho terá parada de três pontos. O trecho inaugural terá os 
pontos orientado para o canteiro central da Avenida líder e os ônibus menores, vans 
e ônibus da MTU (linha Metropolitana) farão as paradas no lado direito da avenida. 
Questionado a conselheira proferiu que para outras fases, foi solicitado o material de   
explanação, mas que ainda não recebeu. A Interlocutora Aline proferiu que a sub 
prefeitura também solicitou o material da reunião, mas que está no aguardo. O 
Coordenador Gilberto proferiu que este tema ainda estaremos abordando ainda 
nesta reunião. 
O coordenador Gilberto passa a outro item, Demandas e avisa que os conselheiros 
terão 3 minutos e convidado 1,5 minuto. 
Item 3-DEMANDAS: de Conselheiros e Munícipes 
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Lidiomar-Diz que não trouxe especificamente uma demanda, mas aborda que ao 
solicitar um trabalho junto a este conselho foi muito bem atendido, mas comenta 
que tem visto muitas demandas de caráter individual , e aconselha que as demandas 
fossem mais de caráter do conselho. 
Alessandro- Diz sobre uma demanda solicitada de poda de uma arvore que já está 
ultrapassando a altura dos fios de eletricidade, mas que foi informado que devido a 
periculosidade  deverá chamar a Enel. 
Marcos Vieira- Questiona sobre o tráfego da Av. Lider no que tange ônibus nos dois 
lados da via. ficando apenas uma via para tráfego de automóvel, prejudicando o 
trânsito local. Questiona a demora da entrega deste trecho sendo que há anos já está 
pronto. Ainda sobre o congestionamento aborda que o farol da praça Francisco 
Daniel Lopes, é de serventia de várias fases , pois é uma ligação direta do conjunto 
Habitacional Cohab 1. A conselheira Alessandra esclarece alguns pontos questionado 
pelo conselheiro Marcos , no sentido que esta obra que iniciou em 2014 foi barrado 
pelo Tribunal de Contas e que somente agora foi devolvido ao SP TRANS, diz também 
que na reunião da SP TRANS , foi questionado sobre o congestionamento na Av. líder 
após a liberação de apenas uma faixa para o transito, foi dito que é uma questão que 
fora estudado pelos engenheiros inerentes. A Conselheira proferiu que caso ocorra o 
extremo trânsito cabe a comunidade local pedir providencias.  
Marilene-diz que adotou uma praça, onde era zeladoria e passou a adotante. 
Reclama que esta praça a vizinhança joga entulhos madeiras e até lixos , solicita uma 
opinião de como fazer, já que foi protocolado no app 156. Diz ainda que a rua 
Francisco Vaz, está afundando de um lado provocando poças de agua e dificultando o 
transito local , diz quem é uma rua importante de passagem de  lotações o dia 
inteiro. Já solicitou no app 156 mas nada fora feito por enquanto. 
Alessandra – faz o relato de um entulho na Cohab 2 próximo a praça Brasil , que há 
um ano está no local. Como está dentro da Cohab também entrou em contato com a 
ouvidoria da Cohab,disseram que tirariam dentro de 3 dias uteis, mas nada 
aconteceu, fez   
Uma demanda através da SEI e está no aguardo. Previne que a remoção do entulho 
deva ser feito com muito cuidado, pois se tornou moradias de ratos, baratas e 
escorpiões. Proferiu que estendeu solicitação a sub prefeitura, pela qual a Sra. Aline 
(coordenadora de governo) disse que a sub prefeitura fez a limpeza aonde foi 
possível. 
Ana Cristina- Solicita a poda de duas arvores que já alcança o fio elétrico, mas que 
fez o protocolo a Enel a três meses e inda não aconteceu. Atenta ao 
congestionamento da Av Lidere, quanto a apenas uma faixa para veículos, e duas 
para ônibus. 
Marco Vieira-Tem uma dúvida sobre uma obra na Rua Virginia Ferni, sobre uma 
galeria fluvial que a tempo atrás foi feito o reparo, mas que começou afundar 
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novamente e que ontem a prefeitura esteve lá para realizar a obra. Pergunta se na 
obra tem algum engenheiro responsável acompanhando. Lamenta o conselho não 
ter sido avisado da reunião da SP TRANS ocorrido no auditório local. 
Gilberto- Narra uma tentativa de protocolar uma demanda na praça de atendimento 
da Sub Prefeitura de Itaquera , onde necessitou o auxílio da Sra. Aline , mas que fora 
indeferida por estar em estudo, diz estar atento as seis demandas que fora feito no 
planejamento PLOA ,para que o próximo prefeito possa executar. Sobre a Avenida 
Líder aconselha muito cuidado no trecho da praça Francisco Daniel Lopes , por ter 
uma passagem de oleoduto. 
Leda- Fez duras críticas a Sub Prefeitura de Itaquera e a Sabesp por não ter sido 
atendido nas suas reivindicações. Se colocou contrário a pista única na avenida Líder. 
Maria Santos- a munícipe moradora numa travessa da rua Sábado D´Angelo , diz que 
tem um esgoto que vem vazando constantemente e que na época da chuva 
torrenciais provoca inundações causando prejuízo aos moradores. Diz que entrou em 
contato com a Sabesp onde disse que o problema é com a sub prefeitura e assim vice 
versa. A Coordenadora de governo instrui a munícipe a entrar em contato com a CPM 
pois é uma demanda de grande porte. 
Eduardo-Da um recado ao Conselheiro Lidiomar sobre a alteração do nome da UBS , 
dizendo que a pessoa citada faleceu em abril deste ano. Afirma que para este 
corredor da Líder, concorda com todos que opinaram em que será pauta de 
problemas. Parabeniza a Conselheira Alessandra pela tentativa de locomoção dos 
entulhos e atenta ao mesmo problema que está ocorrendo na Av. Batista Conti. 
Lamenta a corte de arvores na obra de ciclovia na Av. Águia de Haia. 
Outros assuntos- Item 4- O Coordenador Gilberto libera as conversas entre os 
conselheiros e munícipes em um período de 10 minutos. 
Leda- Dando continuidade à demanda do centro de Itaquera, sobre os faróis que não 
funcionam A conselheira Alessandra pede o protocolo do 156 para averiguação e a 
reclamante diz não possuir. 
Marcos Vieira- Questiona a faixa de ciclovia na Jacu Pêssego que está inacabada e foi 
inaugurado pelo prefeito. Solicita um engenheiro agrônomo no Boni 2 para resolver 
problemas de planta que tem por lá 
Por fim a reunião se transformou em opiniões particulares, onde não houve 
possibilidades de registro 
As 20,50 hora o Coordenador Gilberto encerra a reunião agradecendo a presença e 
atenção de todo(a)s. . 
Eu Koniti Wada Secretário Geral da CPMIQ, lavrei esta ata e dou fé da sua exatidão 
 Gilberto Roque da silva Pereira – Coordenador Ajunto da Reunião 
 Koniti Wada- Secretário Geral do CPMIQ 


