
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA  

                       SUBPREFEITURA SÃO MATEUS 

 

A Coordenadora Rose Gouveia abriu a reunião às 19h, saudando os convidados e prosseguiu 

com a leitura da ATA referente à reunião ordinária do Conselho Participativo Municipal de São 

Mateus. Estavam presentes os conselheiros Aureni, Aurilene, Dina, Vanilde, Viviane, Jean e 

Gil. Os convidados, Presidente do CONSEG de São MATEUS,  Dr. Fabio Celestino, Presidente 

do CONSEG São Rafael, Dr. Marcelo do Santos,  Coordenador do CPM da Mooca,  Christian 

Silvada, Subprefeito Roberto Bernal, Interlocutor Edson Sebastião, Coordenador do CPDU 

Daniel Rosa, líderes  comunitários e munícipes. A coordenadora Rose Gouveia concedeu ao 

conselheiro Jean à missão de controlar o tempo para que os convidados se apresentassem e os 

munícipes fizessem suas demandas. 

 

Foi relatado sobre a Horta Comunitária e descartes de resíduos irregulares. Foi feita uma 

solicitação para reunião extraordinária, a fim de discutir sobre estes temas.  Ficou acertada  a 

formação   de  grupos de trabalhos. Para a demanda do Sr. Hamilton, a coordenadora Rose 

Gouveia informou que foi realizado o protocolo no dia 13/08/2020, com o nº de processo SEI 

6054/2020/0001501-6, que se  encontra em tramitação. 

 

Conselheiro Jean informou sobre a devolutiva dos  ofícios encaminhados à Coordenadoria de 

Administração Financeira – CAF – em que foram solicitados cestas básicas, uniformes, 

camisetas, máscaras, cartazes, impressora, entre outros. Relatou que os pedidos foram negados. 

Os demais ofícios foram indeferidos por conta da pandemia e aguardam devolutiva do 

Coordenador Benedito Gonçalves Pereira. 

 

A apresentação das demandas realizadas pelo CONSEG de São Mateus e São Rafael aguardam 

devolutivas do Subprefeito Roberto Bernal. 

 

A munícipe do Distrito Iguatemi agradeceu a Subprefeitura São Mateus pela  reforma de um   

muro e solicitou ao Subprefeito Roberto Bernal a possibilidade de  implantar o City Câmeras, 

para ajudar no monitoramento de segurança daquele  local.  

 

O Líder Comunitário Danilo Julian, reclamou do Baile Funk do Recanto Verde do Sol, 

informando às autoridades presentes que houve aglomerações de pessoas, portanto, se faz 

necessário fiscalização do PSIU. Também entregou ofícios à Coordenadora Rose Gouveia para 

as seguintes demandas: Tapa buraco no Jardim da laranjeira, Remoção de entulho na Rua Celso 

Betim, remoção de lixo em pontos viciados, na Rua Zacarias Motta Filho e análise de redutor de 

velocidade, na Rua Anecy Rocha. 

 

Reclamação referente ao atendimento para protocolar as demandas feitas pela Coordenadora 

Rose Gouveia e demais conselheiros, por não gerar o número do processo SEI, após, protocolar 

o documento. Isso ocorre por o responsável estar ausente, mesmo nas tentativas de levar os 

ofícios em dias e horários alternados. O Subprefeito Roberto Bernal tomou conhecimento e 

esperamos providências para sanar o problema. 

 

 



A reunião foi encerrada às Encerrando às 20h30, com a fala e os agradecimentos da 

Coordenadora Rose Gouveia e do Subprefeito Roberto Bernal. 

 

 


