
Ata Reunião Extraordinária 08/03/2021 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus 

 

Pauta: 

18h30min - Primeira chamada; 

19h00min - Segunda chamada e abertura; 

19h05min - Cumprimentos aos conselheiros; 

19h10min - Resolução de divergências e conflitos entre conselheiros; 

20h30min - Definição de acordos f irmados entre conselheiros; 

21h00min - Encerramento. 

 

Inclusão de Pauta Extraordinária: 

19h50min - Votação da cassação de mandato da conselheira Viviane Xavier Queiroz 

 

Presentes:  

Poder Público: Interlocutor Celso Freitas (Assessor de Comunicação e 

Imprensa) e Sandro Leandro Alves Hora (Coordenador de Governo Local). 

 

 

CONSELHEIRO(a) APELIDO REUNIÃO 

Ademilson Ferreira da Silva Baia Presente 

Antônio Luiz Lino Boca Presente 

Aureni Ferreira de Jesus Pavam Lilli Pavam Presente 

Cláudia Aparecida Dalla Valle da Silva Cláudia 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 Martins Presente 

Maria Aurilene Alberto dos Santos Aurilene Alberto Presente 

Marlene de Fátima Tofolletti Marlene Tofolletti Presente 

Regina Maria da Silva Regina Veneno Presente 

Rosemeire Alves de Souza Gouveia Rose Gouveia Presente 

Vanilde Aquino dos Santos Vanilde Aquino Presente 

Viviane Xavier Queiroz Viviane Xavier Presente 



Ás 19h00min o Coordenador Jean Carlos dá por aberta a Reunião Extraordinária do 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus e cumprimenta aos conselheiros, 

munícipes e demais presentes. 

O mesmo abre a fala aos conselheiros presentes e estipula o tempo máximo de 2 minutos 

para as explanações. 

 

Conselheira Aurilene: Recorda o conflito envolvendo a conselheira Viviane e pediu para 

que os envolvidos se pronunciassem para que o problema fosse resolvido diante de todos. 

 

Conselheira Regina: Relembrou momento em que foi acusada referente à verba da escola 

de lata e pediu mais respeito. 

 

Conselheira Marlene: Se pronunciou dizendo que os conselheiros não estão mais 

trabalhando como deveriam, pois estão mais preocupados em discutir entre si. 

Pediu uma solução por parte do coordenador, e pediu para que seu microfone não fosse 

mais desligado enquanto ela estivesse falando. 

 

Conselheira Lili: pediu para que o conselho trabalhe mais. 

 

Conselheiro Gil: Discordou da conselheira Marlene e informou que os problemas 

envolvendo o conselho em nenhum momento atrapalharam o seu desempenho e trabalho. 

 

Conselheira Aurilene: Retornou a fala dizendo que não á a favor da cassação do mandato 

da conselheira Viviane e completou dizendo que a mesma tem direito a uma segunda 

chance. 

 



Coordenador Jean: Iniciou sua fala pedindo desculpas para conselheira Regina e em 

seguida à conselheira Marlene por ter desligado o microfone em quanto a mesma falava em 

outra reunião. 

Pediu desculpas para conselheira Aurilene e também à conselheira Viviane e considerou: 

“Eu, Jean Carlos estando como Coordenador do Conselho Participativo de São Mateus 

declaro que referente à pauta extra — Votação da cassação de mandato da conselheira 

Viviane Xavier Queiroz — considero que por unanimidade o Conselho Participativo 

Municipal de São Mateus vota pela permanência plena do mandato da referida conselheira.” 

 

Ás 20h00min o Coordenador Jean Carlos abre a fala aos munícipes e estipula o tempo 

máximo de 2 minutos para as explanações. 

 

Munícipe Carlos Rocha: Mencionou que acha uma vergonha às brigas entre os 

conselheiros. 

Pediu para que se algum conselheiro souber e tiver provas de corrupção dentro do conselho 

informar aos órgãos competentes. 

Informou que referente a denuncia feita por ele os conselheiros podem ser chamados para 

depor no Ministério Publico.  

 

Munícipe Jefferson: Concordou com Munícipe Carlos Rocha, e disse que os municípios 

estão trabalhando junto com conselheiros e a Prefeitura para ajudar nas questões dos 

bairros e principalmente do monotrilho. 

 

Coordenador Jean: Retoma a palavra para responder a questão levantada pelo Sr. Carlos 

Rocha sobre corrupção “dizendo que no seu mandato ele não soube ou recebeu qualquer 

denúncia referente a essa questão”. 

E esclareceu sobre a cassação do mandato da conselheira Viviane que somente o pleito e 

que pode votar. 

 



Sandro Hora: Parabenizou o conselho pro terem tido maturidade e sabedoria para lidar com 

os problemas envolvendo os conselheiros. 

Disse que todos nós podemos lidar com os problemas e não devemos guardar magoas e 

que se algum conselheiro tiver problemas pode chamar no privado. 

 

Interlocutor Celso: Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. 

Disse que o conselho tem muitas questões para trabalhar e que pelo Portal - 156 pode-se 

fazer diversas modalidades de denúncia. 

 

Conselheira Viviane: Se retratou com o conselho e munícipes se colocando a disposição 

do conselho. 

 

Conselheira Vanilde: Elogiou as mulheres do grupo, pediu desculpas aos munícipes por 

brigas e discussões. 

 

Munícipe Carlos Rocha: Finalizou dizendo que ele e seu grupo “Grupo Rocha” estão à 

disposição para combate a corrupção. 

 

Sandro Hora: Agradeceu a oportunidade de participar da reunião e parabenizou 

Conselheira Viviane por se retratar com os demais. 

 

Conselheira Rose: Parabéns a todas as mulheres guerreiras por sua nobreza e 

cumplicidade e gentileza aos homens por sua cumplicidade e harmonia desempenhado 

entre nós no CPM. 

Sou a favor da permanência da conselheira Viviane Queiroz e acredito que quando a gente 

mudar o olhar, a gente muda os resultados. 

Vamos continuar unidos com o propósito de realizar ações que possam beneficiar os 

munícipes e colaborar com o desenvolvimento dos três distritos. 



 

Munícipe Jefferson: Finalizou parabenizando a conselheira Viviane por sua postura 

perante todos na reunião. 

 

Conselheiro Israel: Parabenizou o grupo e disse que as diferenças devem acabar. 

 

Munícipe Carlos Rocha: Perguntou sobre ofício enviado ao e-mail do Conselho 

Participativo de São Mateus. 

 

Conselheira Fátima: Parabenizou os conselheiros pela harmonia em união pela causa dos 

Três Distritos e informou sobre a Campanha da ”#Vacina Já”. 

 

Coordenador Jean: Disse que vai providenciar a resposta ao ofício. 

Ás 21h00min o Coordenador Jean Carlos dá por encerrada a Reunião Extraordinária do 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus, agradece a presença de todos e informa 

que a próxima Reunião Ordinária ocorrerá dia 30 de Março de 2021 ás 19h00min. 


