
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPM/SUB-SM, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 
CONVOCATÓRIA 

 
O Senhor ROBERTO BERNAL, SUBPREFEITO SÃO MATEUS, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas por Lei comunica e torna-se público Reunião Ordinária do Conselho Participativo 
Municipal- São Mateus. Reunião essa transmitida online e aberta aos munícipes, conforme 
PORTARIA Nº003/PREF/CC/SERS/2020 que dispõe sobre a utilização da ferramenta 
MICROSOFT TEAMS, que prevê reuniões ordinárias e extraordinárias de forma remota dos 
conselhos participativos municipais. 
Data – 28/09/2021 – Terça-feira às 18h30 primeira chamada com início às 19h 
 
PAUTA  
18h30 – Primeira Chamada; 
19h00  – Segunda chamada e Abertura; 
19h05  – Pronunciamento do representante da Subprefeitura  São Mateus; 
19h15 – Meio ambiente – temas ref. ao distrito, sugestões de ações para melhoria e combate 
à degradação do meio ambiente; 
19h45 – Saúde – temas  ref. ao distrito, levantamento de ações conjuntas do CPM em parceria 
com a Saúde; 
20h30  - Palavra aberta ao munícipe; 
21h00 - Encerramento 
 
ATA  
 
19h: Secretária Aureni ( Lili ), realizou a primeira chamada  

19h30: Secretária Aureni ( Lili ), realizou a segunda chamada  

19h35: O senhor Roberto Bernal subprefeito de São Mateus, 
cumprimentou os conselheiros e os munícipes presentes  
19h45: A conselheira Fátima Magalhães, realizou uma explanação referente ao 
meio ambiente dos três distritos, informando sobre a fauna e a flora da nossa 
região  

20h: A enfermeira Edjane, representando a Supervisão de Saúde, realizou uma 
palestra, com o tema amamentação  
20h30: A coordenadora abriu a palavra aos munícipes presentes, o primeiro 
munícipe inscrito, o senhor Cursino ( Jardim Iguatemi ), citou a demanda 
referente ao roubo das grades próximo da E.E. Iguatemi. O subprefeito 
respondeu que essa demanda pertence aos setores da Dersa (estadual) e Siurb 
(secretaria municipal). A segunda munícipe, senhora Carmem ( Jardim 
Elizabete ), aguarda o retorno da CPTRANS, Ilume, rua Servidão Cinco. Ela 
citou que está acompanhando a poluição do polo Petroquímico, Reunião com o 
Conseg São Rafael. O subprefeito falou que conhece as demandas da rua 
Servidão Cinco . O conselheiro Ademilsom ( Baia ), questiona os subprefeito 
porque as máquinas não realizam obras no Bairro Jardim Elizabete, e a 
iluminação da rua Santo André Avelino. Sugeriu convidar o pessoal da Ilume 
para a próxima reunião e o comandante da CIA do 38º BPM. O subprefeito, 
respondeu que está sem máquina no momento para realizar obras. Sobre a 
iluminação, respondeu para fazer ofícios. Em seguida, o professor Anderson, da 
Fatec, passou informações sobre os cursos gratuitos. O assessor de imprensa 
Celso, visitou as obras do terminal São Mateus e informou a conselheira Dina, 
que as obras estão quase concluídas. Citou que realizou os SACs para 
operação tapa buraco na extensão da Av. Mateo Bei 
21h: A coordenadora solicitou às autoridades considerações finais e agradeceu a 
todos os presentes. 


