
 

Ata Reunião Ordinária 27/04/2021 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus 

 Pauta:  

18h30min - Primeira chamada;  

19h00min - Segunda chamada e abertura;  

19h05min - Cumprimentos aos conselheiros;  

19h10min - Devolutivas e atualização dos processos participativos vigentes (Programa de 

metas 2021/2021, PLOA e Plano Diretor);  

19h30min - Segurança Pública e Viário; 

20h00min - Fala aberta aos municípios; 

21h00min - Encerramento.  

 Conselheiros (as) Presentes:   

Poder Público: Subprefeito Sr. Roberto Bernal, Interlocutor Celso Freitas (Assessor de 

Comunicação e Imprensa)   

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 Presente 

Regina Maria da Silva Regina Veneno Ausente 

Vanilde Aquino dos Santos Vanilde Aquino Presente 

Viviane Xavier Queiroz Viviane Xavier Ausente 

 

Às 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 – Devolutivas e atualização dos processos participativos vigentes (Programa de 

metas 2021/2021, PLOA e Plano Diretor): O Coordenador Jean Carlos informou: O link 

disponibilizado para se inscrever (http://www.participemais.prefeitura.sp.gov.br) está 

disponibilizado no chat da reunião para os munícipes se inscreverem até 30/04/2021 e 

participarem do PLOA 2022. O Prazo é até 30/04/2021. O Prazo encerra domingo, na próxima 



etapa os conselheiros irão escolher 15 propostas. O Plano Diretor Estratégico está sendo 

revisto. 

19h30min – Segurança Pública e Viário: A Conselheira Aurilene informou em reunião que por 

volta das 5 horas da manhã um rapaz com moto está passando e roubando as pessoas que 

estão no ponto de ônibus. A Conselheira refere se também a Empresa Ecourbis, que devido a 

instalação de vários aterros, prometeu compensação ambiental em nossa região: Se faz 

necessário fazer este levantamento. 

 O Conselheiro Israel, solicitou um farol e um quebra-molas na Av. Sapopemba, altura do Nº 

29.650 (próximo a fábrica de torneiras). 

 Coordenador Jean Carlos lembrou que se faz necessário também verificar com a CET sobre o 

Projeto Rota escola Segura São Rafael e Iguatemi se vão contemplar estes locais citados. 

Conselheira Claudia solicita sinalização próximo à Casa de Recuperação de dependentes 

químicos.  

Conselheiro Baia reclamou que no bairro Jardim Elizabeth II não tem policiamento, solicitou 

também a devolutiva referente à Av. Santo André Avelino, pois foi indicada emendas pelo 

Vereador Gilson Barreto. Em resposta, o Coordenador Jean Carlos disse: Estou tentando 

averiguar os projetos de viário com Proj3 e Proj4 na SIURB mas até o momento não obtive 

retorno de Proj4 e Proj3, que informa que não tem projeto com eles. Referente à linha 407F 

também aguarda retorno. 

 O Coordenador Jean informou que os motoristas não estão respeitando o limite de velocidade 

nas avenidas e em áreas de residências. Citou ainda que, não se faz necessário refazer as 

calçadas da Av. Mateo Bei, mas que o correto seria no Plano Emergencial de Calçadas ser 

realizada a requalificação das calçadas e de equipamentos públicos como, escolas, UBSs, e as 

calçadas de outras vias comerciais. 

 Conselheira Fátima Magalhães citou que gostaria que fosse encaminhado um ofício ao órgão 

competente, para instalar medidor de qualidade do ar no Parque São Rafael, bairro que sofre 

constantes prejuízos com a fuligem do Polo Petroquímico. Citou também que o terreno que o 

Conselho Participativo indicou para o CRAS no Distrito São Rafael está constantemente sendo 

invadido.       

20h00min – Fala aberta aos munícipes: Sr. Douglas (Jd. Elisabeth) registra a sua nota de 

repúdio, no que se refere aos dois minutos aos munícipes se pronunciarem, informando que é 

um tempo muito curto. Registra que precisamos de segurança não só com policiamento, mas 

também com a iluminação pública. Relatou que temos várias compensações ambientais em 

nossa região a serem realizadas e citou que uma das empresas em dívida com a região seria o 

Polo Petroquímico. Convidou os presentes para participarem de uma audiência pública que irá 

acontecer no dia 29/04/2021 às 10h, sobre a poluição e doenças geradas pelo Polo 

Petroquímico. Fez um questionamento, no que se refere às calçadas, gostaria de saber, quem 

indica para fazer ou refazer as calçadas? 

 Sr. Cursino (Jardim Iguatemi), gostaria que estivesse presente um representante da segurança 

pública e da Ilume, pois o trecho da Av. Jacu Pêssego do Viaduto Iguatemi até a Divisa de 

Mauá, 70% dos postes foram roubados, causando também a falta de funcionamento nos 

semáforos na Av. Ragueb Chohfi. Registrou que tem uma lâmpada apagada na altura dos 

números 4.026 a 4.032 e que já possui protocolo. 

 Sr. Alexandre (Palanque) reclama que dois minutos é pouco tempo para falar e continua 

solicitando nas proximidades da Ponte da Amizade corte de mato e limpeza das calçadas. 



 Sra. Carmen reclama do tempo curto, continua aguardando a regularização fundiária no 

Jardim Elizabeth e gostaria de saber da destinação orçamentária da obra na Av. Santo André 

Avelino. Aguarda o retorno referente aos pontos de ônibus citados na reunião anterior. 

 Sr. Cursino solicitou limpeza do Córrego Mombaça, próximo à Rua Pedro da Esperança. 

 Sr. Jerônimo questiona: Para onde estão sendo destinadas as emendas da nossa região? Pois 

uma grande parte das obras indicadas por emendas não estão sendo executadas. 

 Sr. Jefferson lembrou que no ano passado foram indicadas cinco propostas para o PLOA 2021, 

mas três não foram viáveis, havia oito propostas para o meio ambiente. O mesmo escreveu 

uma proposta de plantio de 30 mil árvores em São Mateus esse ano e gostaria que as 

propostas referentes ao meio ambiente fossem levadas em conta. 

 Sr. José (Jardim Elizabeth II) reclama da falta de iluminação, principalmente próximo de uma 

horta na Av. Santo André Avelino, informa ainda que, na mesma avenida falta pavimentação. 

 Conselheira Aurilene solicita uma caçamba na altura do km 29,5 da Av. Sapopemba: Necessita 

de caçamba, pois é visível várias ratazanas no local. Informa que a primeira vez que solicitou 

informaram que já havia uma caçamba a 50 metros, mas os problemas continuam por falta da 

caçamba. 

 Sr. Douglas aguarda do Subprefeito, Sr. Roberto Bernal, o retorno de seus questionamentos. 

 Coordenador Jean Carlos informa ao Subprefeito, Sr. Roberto Bernal, sobre projeto Ruas SP da 

Secretaria de Urbanismo e Licenciamento: Temos que apoiar os comerciantes a aderirem ao 

projeto, vai beneficiar a economia local e a qualidade de vida dos munícipes. 

 Sr. Alexandre solicita a devolutiva das demandas de 2019 da Ponte da Amizade, informou que 

tem vários protocolos que ainda não foram atendidos. Coordenador Jean Carlos respondeu 

avisando que a Subprefeitura São Mateus está fechada e que por isso não está conseguindo 

acessar os ofícios antigos, mas que logo prestará as devolutivas. 

 Sr. Jeronimo (Jardim São Francisco) solicita a limpeza debaixo do Rodoanel e reclama da falta 

de iluminação também nas proximidades do Rodoanel, principalmente próximo da Av. 

Sapopemba, Nº 27.900. 

Sr. Jefferson gostaria de saber como o Conselho Participativo escolhe as 15 propostas que a 

população indicou? Coordenador Jean Carlos respondeu indicando como ocorre o processo de 

seleção: Os conselheiros têm total liberdade para a escolha das propostas mas temos 

orientações para priorizar as que demonstram maior viabilidade de execução e as 

necessidades da comunidade. 

Sr. Cursino perguntou como pode acessar as atas e o regimento interno do Conselho 

Participativo. Coordenador Jean Carlos informou: Todas as atas e o regimento interno do 

Conselho Participativo estão disponibilizados no site da Subprefeitura São Mateus, nesta 

gestão trabalhamos desde o início para publicizar tudo que conseguíssemos. 

 Sra. Carmen citou que a Ilume iria realizar em 120 ruas trocas de lâmpadas por LEDs, gostaria 

de ter acesso ao nome destas ruas. O Subprefeito Roberto Bernal pediu a palavra para dar 

algumas devolutivas: Com referência ao corte de mato em calçada na Ponte da Amizade, cabe 

a concessionária de limpeza urbana e a Av. Ponte da Amizade não consta no contrato. 

Referente ao que foi solicitado, vários pedidos para Estrada de Santo André Avelino, no 

momento no foi viável executar pois o Projeto de Drenagem não possui recurso para o ano de 

2021. Em relação a indicação do terreno para o CRAS São Rafael, temos acompanhado que no 

período de pandemia as invasões na região dos três distritos aumentaram muito, essa semana 

recebemos denúncia da Rua Flores da Primavera, as invasões têm ocorrido constantemente e 



muitas ações não dependem da Subprefeitura somente, necessitamos das equipes da GCM 

Ambiental, PM etc. para realizarmos as ações. 

Sr. Baia solicitou de pelo menos uma borra de asfalto na Av. Santo André Avelino. 

21h00min – O Coordenador Jean Carlos agradeceu a presença e participação de todos e 

encerrou a reunião. 


