
Ata Conselho Participativo - Subprefeitura São Mateus 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se nas dependências da 

Subprefeitura São Mateus, a reunião ordinário do Conselho Participativo de São Mateus. Às 

18h30 iniciou a primeira chamada e às 19h a segunda chamada e abertura dos trabalhos, as 

19h05, saudações de boas-vindas ao interlocutor Sr. Edson Sebastião Pereira. Às 19h10 

cumprimento e leitura da ata de reunião ordinária realizada no mês de fevereiro do ano de 

2020. Como o palestrante da área da Vigilância Sanitária não compareceu, o Subprefeito, Sr. 

Roberto Bernal, explanou a importância quanto à higienização das mãos, lavando bem com 

água e sabão e utilizar o álcool gel. Informou ainda que esteve em reunião com a Supervisão 

da Saúde e foi possível ter uma visão, por meio de um mapeamento dos locais críticos. Outra 

ação realizada foi o combate aos escorpiões na nossa região. Eles se alojam entre o lixo e 

entulhos,  por isso está sendo formada uma força tarefa principalmente nos pontos viciados de 

entulho. Após a explicação do subprefeito Roberto Bernal, a conselheira Viviane informou que 

é técnica em nutrição, alertou quanto à importância da boa alimentação e os benefícios de se 

consumir alimentos saudáveis, como frutas, legumes e vegetais em nosso dia a dia. Antes de 

passar a palavra aos munícipes, realizou-se a votação para os cargos de vice coordenador e 

segundo secretário, entre os conselheiros presentes. Se manifestaram para o coordenador 

dois conselheiros a Sr. Viviane e o conselheiro Jean. Após a votação foi eleita a conselheira 

Viviane, e ao cargo de segunda secretária como nenhum outro conselheiro se manifestou não 

houve necessidade de votação, permanecendo como segunda secretária a Sra. Maria Aurilene. 

Às 20h realizou-se a abertura aos munícipes  para apresentação das demandas. Sr. Maicon, do 

Jardim da Conquista reclamou que a Rua da Servidão (próximo ao Batalhão PM) não possui 

Cep, o Subprefeito informou que  que este trecho ainda não é regularizado , mas tem realizado 

algumas ações com o georreferenciamento do local. O Sr. Mateus (jornalista) morador do 

Jardim Santa Bárbara, gostaria de saber um pouco sobre qual o papel do Conselho 

Participativo. O Conselheiro Jean se prontificou em explicar, informando que o papel do 

conselheiro é planejar junto com a comunidade e a subprefeitura a elaboração dos planos de 

bairros, encaminhar demandas , além de acompanhar e fiscalizar os orçamentos realizados 

pela Subprefeitura São Mateus. Para a comunidade ter uma maior participação se faz 

necessário uma melhor divulgação das reuniões  do Conselho Participativo. O conselheiro Jean 

aproveitou o momento  para solicitar ao subprefeito , a possibilidade da expansão do horário 

das faixas de ônibus. Sr. João Carlos Ferreira (Parque Boa Esperança) questionou sobre o IPTU 

progressivo. Sr. Geovane agradeceu ao subprefeito pelo apoio para revitalizar a antiga escola 

de lata. Conselheira Cláudia  reclamou das calçadas no trecho do km 28, local onde crianças, 

idosos e as mães que levam os seus filhos para escola, possuem dificuldades de utilizá-la. 

Sr.Celso (Jardim Bandeirante, reclamou que no trecho do Monotrilho falta qualidade nas 

calçadas e sinalização. O subprefeito, informou que após reclamações de alguns munícipes foi 

realizado nas calçadas da Av. Mateo Bei até a altura da Av. Sapopemba reforma com 

acessibilidade. A conselheira Rosimeire distribuiu um formulário para os munícipes presentes, 

também registrarem as suas demandas. A conselheira Fátima Magalhães, solicitou ao 

subprefeito, a fiscalização na feira de sábado no Jardim Santo André. Alega que os 

comerciantes não estão respeitando realizar a feira na Rua Oficial que é Rua Jeronimo Alves e  

Rua João Bernal. Estão montando várias barracas de feira na Rua Miguel Ferreira de Melo, 

onde no sábado a Ubs/Ama tem dificuldade de manobrar a ambulância, que fica na rua citada. 

Às 20h30, realizou a abertura aos representantes  do poder público. O subprefeito se 

prontificou em receber as demandas e analisar, para dar uma devolutiva.    

21h - Encerramento da reunião.      


