
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

                                  DE SÃO MATEUS 

Realizada em 11/12/2020, pela plataforma digital Microsoft Teams    

ÀS 19h15, a presidente Rose Gouveia dá início à reunião ordinária do 

Conselho Participativo de São Mateus. Informou a todos que a Ata da última 

reunião ordinária, realizada aos 16/11/2020 já estava disponível no link da 

página do Conselho Participativo Municipal de São Mateus para poder fazer a 

leitura. Houve cumprimentos e apresentação do senhor Roberto Bernal, 

subprefeito de São Mateus, que recebeu a palavra. 

O Subprefeito Roberto Bernal, apresentou nesta sexta (11) o balanço da 

Subprefeitura São Mateus, descrevendo quais trabalhos já foram realizados,  

como poda de árvores, limpeza de córregos, tampa buracos, remoções de lixo 

em pontos viciados, trabalho dos Ecopontos,  limpeza nas praças e pintura dos 

bancos, iluminação das ruas, parceria com a Sabesp para distribuição de 

caixas d’água para famílias de baixa renda em áreas de ocupação, 

recolhimento de carros abandonados nas ruas de São Mateus, construção de 

escadão, reforma de calçadas e passeios, remoção de invasão em área 

pública, limpeza de boca de lobo e galerias, mutirão de limpeza na Avenida 

Jacu Pêssego, limpeza dos seis piscinões da região, melhorias  de 

pavimentação em vielas e ruas, a ciclofaixa na Avenida Aricanduva. Bernal 

também citou a audiência pública do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 

2021), realizado na véspera. Finalizou, dizendo que há muito trabalho ainda a 

ser realizado.   

A presidente do Conselho Participativo Municipal de São Mateus, senhora 

Rose Gouveia, também mostrou um resumo das ações e demandas 

encaminhadas, através da interlocução com a Subprefeitura e demais órgãos. 

Apresentou com uma faixa o espaço da futura instalação do CRAS São Rafael 

e um projeto de uma associação com horta comunitária. 

A munícipe e líder comunitária Carmen Guilherme parabenizou o subprefeito 

Roberto Bernal pela pavimentação na avenida principal do Jardim Elizabeth 2 e 

sugeriu a realização de outras melhorias, solicitadas em ofícios enviados pela 

mesma. 

O conselheiro Jean Carlos pediu a palavra, para informar que o dono do 

Restaurante Petisco insiste em deixar o carro estacionado na ciclovia, no bairro 

Cidade Santa Bárbara. 

A conselheira Fátima Magalhães questionou o subprefeito Roberto Bernal, 

sobre a construção do CRAS São Rafael, uma das demandas mais votadas 

para indicação no próximo orçamento. 



O subprefeito teve o retorno para as devolutivas e depois a presidente Rose 

Gouveia, realizou os agradecimentos a Roberto Bernal e aos munícipes. 

Roberto Bernal agradeceu, aos conselheiros participativos e aos munícipes, 

sendo finalizada a reunião ordinária às 21h05. 

  

 


