
Ata Reunião Ordinária 25/05/2021 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus 

Pauta:  

18h30min - Primeira chamada; 

19h00min - Segunda chamada e abertura; 

19h05min - Cumprimentos aos conselheiros; 

19h10min - Comissão Temática - Mobilidade Ativa e Meio Ambiente; 

19h30min - Segurança Pública e Viário; 

20h00min - Fala aberta aos munícipes; 

21h00min - Encerramento. 

 Conselheiros (as) Presentes:   

Poder Público: Interlocutor Celso Freitas (Assessor de Comunicação e Imprensa) e o Sr. Edson 

Pereira Sebastião.   

CONSELHEIRO(a) APELIDO PRESENÇA 

Ademilson Ferreira da Silva Baia Presente 

Antônio Luiz Lino Boca Presente 

Aureni Ferreira de Jesus Pavam Lili Pavam Presente 

Cláudia Aparecida Dalla Valle da Silva Claudia Valle Presente 

Dinaci Ferreira Olean Dinah Olean Presente 

Fátima Magalhães de Oliveira Fátiminha Presente 

Gildete Ribeiro de Almeida Gil Ribeiro Presente 

Israel José dos Santos Israel Presente 

Jean Carlos Martins do Vale Jean Carlos  Presente 

Maria Aurilene Alberto dos Santos Aurilene Auberto Presente 

Marlene de Fátima Tofolletti Marlene Tofolleti Justificado 

Regina Maria da Silva Regina Veneno Ausente 

Vanilde Aquino dos Santos Vanilde Aquino Justificado 

Viviane Xavier Queiroz Viviane Xavier Ausente 

 

19h05min O Coordenador Jean Carlos dá por aberta a Reunião Ordinária do Conselho 

Participativo Municipal de São Mateus e cumprimenta aos conselheiros, munícipes e demais 

presentes.  

19h10min – Comissão Temática - Mobilidade Ativa e Meio Ambiente: o Coordenador Jean 

informou que esta Comissão Temática terá como objetivo acompanhar: (1) a requalificação dos 

passeios (calçadas) regionais - Plano Emergencial de Calçadas (PEC); (2) a requalificação e 

implantação de estruturas cicloviárias regionais - Plano Cicloviário do Município de São Paulo e; 

(3) o plantio e expansão da cobertura arbórea regional - Plano Municipal de Arborização Urbana 

(PMAU). Servindo também como instrumento consultivo a Subprefeitura São Mateus e demais 

organizações para a execução qualificada destas políticas urbanas sem nunca se sobrepor aos 

demais mecanismos e organizações do poder público e sociedade civil. Informou também que 



ela foi aprovada pelos conselheiros: Ademilson Ferreira da Silva; Antônio Luiz Lino; Aureni 

Ferreira de Jesus Pavam; Cláudia Aparecida Dalla Valle da Silva; Dinaci Ferreira Olean; Fátima 

Magalhães de Oliveira; Gildete Ribeiro de Almeida; Jean Carlos Martins do Vale; Maria Aurilene 

Alberto dos Santos; Regina Maria da Silva; Vanilde Aquino dos Santos e que sua composição e 

calendário seriam informados em publicação específica do Diário Oficial. O Conselheiro Gil 

lembrou que o Distrito do Iguatemi se encontra entre 12º lugar com menos árvores. A 

Conselheira Fátima sugere de convidar a participação dos Agentes de Promoção Ambiental 

(APA) das UBS da região. A Conselheira Lili informou o APA da UBS Colorado. Jean espera que 

que essa Comissão Temática continue na próxima mandato. Sr. Sérgio (Jardim das Laranjeiras) 

comentou no que se refere as árvores, que é bom lembrar da legislação, pois depois que a 

árvore causa danos, não temos na Subprefeitura de São Mateus engenheiro agrônomo 

suficiente e para termos respaldo no que se refere a burocracia para execução da remoção ou 

poda. Sra. Carmen gostaria de saber em qual momento foi informado sobre essa Comissão 

Temática. O Coordenador Jean, respondeu a Sra. Carmen que realizado uma votação entre os 

Conselheiros previamente a fim de facilitar a participação de todos os conselheiros na votação e 

para não tomar o tempo da reunião, e assim, liberar a maior parte possível do horário para a 

participação dos munícipes que vem solicitando em todas as reuniões mais tempo abeto a fala 

dos mesmos. A Sra. Carmen informou que espera que os munícipes também tenham acesso a 

Comissão Temática. Sr. Cursino perguntou se o Subprefeito Roberto Bernal se encontra nesta 

reunião. Foi respondido que até o presente momento não, temos como representantes da 

Subprefeitura o Sr. Celso e o Sr. Edson 

19h30min – Segurança Pública e Viário: Conselheiro Sr. Gil pediu a palavra, pois vai precisar se 

retirar as 20:00h para participar de outra reunião, solicita mais segurança no Iguatemi, pois mais 

de 15 lojas foram assaltadas e teve uma média de três lojas com as portas arrombadas, inclusive 

a sua própria loja. Os assaltos aconteceram na altura do Nº 3.600 ao Nº 5.800 da Av. Ragueb 

Chohf. O Sr. Alexandre informa que encaminhou um Ofício ao CONSEG São Mateus, referente a 

Rua Touro, Av. Ragueb Chohf nº 2.330 e Ponte Macaé. Sra. Carmen, informa que em um ponto 

de ônibus no final da Av. Rodolfo Pirani, ocorrem assaltados constantemente por uma moto 

“necessitamos de viaturas no Jardim Elizabeth”. Os representantes da segurança pública se 

apresentaram o Soldado Siqueira representando a 1ª Cia do 38º BPM e o Sr. Marcos Paulo, vice-

presidente do CONSEG São Mateus, tomaram ciência. 

  Falas dos munícipes: Sr. Michel (Ex conselheiro da Casa de Cultura do Parque São Rafael) 

gostaria de saber por qual motivo o CDC Parque São Rafael está fechado, pois oferecia 

atividades gratuitas para a comunidade como karatê, capoeira, ballet e eram realizados eventos 

sem cobrar taxa e a GCM foi e fechou o local. Michel informou que faz 30 anos que participa dos 

movimentos da cultura e que conhecia o CDC antigamente, o Sr. Anderson resgatou o espaço 

que hoje permanece, gostaria de saber se temos a possibilidade de termos uma reunião na 

Subprefeitura. Sr. Celso (Subprefeitura de São Mateus) informou que compete a Secretaria de 

Esportes a gestão do espaço. Sr. Matheus informou que várias reuniões aconteceram, mas até o 

momento não obteve retorno. Por esse motivo vem solicitar ao Conselho Participativo um apoio 

para a devolutiva desta situação. O Coordenador Jean Carlos perguntou se o Matheus tem 

registro destas reuniões, pois isso se torna um documento. E informou ao Sr. Michel que existe 

uma Comissão de moradores que estão interessados neste CDC e que tem o SEI da denúncia ao 

Ministério Público que gerou a desocupação do espaço. Foi solicitado uma consulta deste 

assunto com o Sr. Sandro Leandro e o mesmo informou que temos que aguardar a devolutiva da 

Secretaria Municipal de Esportes. O Coordenador Jean Carlos prestou devolutiva da solicitação 

da Sra. Carmen informou os números do SEI no qual estão registradas as devolutivas referentes 

ao ofício Nº 09, encaminhado a SPTrans, onde informa que as linhas de ônibus citadas no ofício 

apesar da pandemia são monitoradas constantemente. Informou também que já foi prestado 

serviço Servidão Sete. O ofício para solicitação da reforma da UBS Carrãozinho foi encaminhado, 

mas ainda não obteve retorno. Estamos aguardando o retorno referente a ofícios de lombadas. 



O Conselheiro Boca solicita a presença de um representante da ILUME, pois temos muitas 

questões pendentes. O Sr. Cursino também reclamou da ausência do representante da ILUME 

em reunião.       

19h30min Segurança Pública e Viário: O Coordenador Jean, informou que os presidentes dos 

dois CONSEGs São Mateus e São Rafael foram convidados, hoje em reunião se encontra o Sr. 

Marcos Paulo vice-presidente do CONSEG São Mateus e o Soldado Siqueira, representando o 

Capitão Milton da 1ª Cia do 38º BPM. O Conselheiro Gil pediu a palavra pois as 20hrs ira precisar 

se ausentar para uma outra reunião e que referente a Segurança gostaria da presenta ça de 

mais viaturas no Iguatemi pois mais de 15 lojas forma assaltadas e uma média de umas s três 

lojas tiveram as suas portas arrombadas, inclusive a dele. reunião que por volta das 5 horas da 

manhã um rapaz com moto esta passando e roubando as pessoas, que estão no ponto de 

ônibus. 

20h00min – Fala aberta aos munícipes: Sr. Alexandre (Palanque) gostaria de saber das 

devolutivas das demandas referente as lombadas e transportes que não foram atendidas na Rua 

da Amizade e informou que foi realizado um plantio de 20 mudas pela Rede Cidadania. Jean 

responde ao Sr. Alexandre, que alguns ofícios antigos se encontram na Subprefeitura, mas 

devido ao período de pandemia não conseguiu retirar pois a mesma está fechada. Sra. Carmen 

deu um esclarecimento referente a ILUME. Reclama que não tem obtido retorno dos ofícios da 

Subprefeitura de São Mateus, pois protocolos são abertos e finalizados sem execuções dos 

serviços, isso se refere também a AMLURB. Sr. Cláudio do meio de comunicação Cidade de São 

Mateus se apresentou e se colocou a disposição em ajudar no que for possível. O Coodenador 

Jean Carlos informou que referente ao CDC União do Parque São Rafael, tomou ciência que 

estava ocupado de maneira irregular, pois o presidente havia falecido e que a associação que 

tomou posse do espaço não regularizou de forma devida as documentações, em paralelalo a 

isso o Vereador Gilson Barreto fez um projeto de lei para nomear a praça ao lado do CDC São 

Rafael e que houve confusão no cruzamento das informações que gerou a divulgação fake news 

e que a informação que temos é que a situação foi encaminhada o MP. Sra. Dai (Parque São 

Rafael) gostaria de saber qual o fundamento da denúncia referente a ocupação irregular e 

reclama como moradora e mãe, pois sente a falta de espaço de lazer para as crianças e aguarda 

o retorno sobre quando irá voltar a funcionar o CDC Parque São Rafael, pois era uma opção lazer 

e de cursos livres para as crianças. Sr. Cursino reclama que na Rua Pedro da Esperança, informa 

que tem várias lombadas que estão muito suaves na altura do No 160. Sr. Edson pediu a palavra 

para informar que está retornando a Subprefeitura de São Mateus e que o Subprefeito solicitou 

que na ata anterior, constar as devolutivas. Coordenador Jean informou que solicitou ao setor 

do CAF a compra de alguns equipamentos para facilitar a produção da ata e gestão dos ofícios 

que vem tendo muitos problemas com essa questão.    

21h00min – Encerramento: O Coordenador Jean Carlos agradeceu a presença de todos e dá por 

encerrado a reunião. 


