
 

Ata Reunião Ordinária 23/02/2021 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus 

Pauta: 

18h30min - Primeira chamada; 

19h00min - Segunda chamada e abertura; 

19h05min - Cumprimentos aos conselheiros e convidados; 

19h10min - Roubo de fiação; 

19h30min - Obras de requalificação viária e calçadas; 

20h00min - Arborização e desmatamento; 

20h10min - Demanda dos Munícipes; 

21h00min - Encerramento. 

 

18h30min – Primeira chamada, com  a presença dos seguintes  conselheiros (as): 

Coordenador Jean Carlos, Vice Coordenadora Cláudia , 1ª Secretária Fátima Magalhães, 2ª 

Aureni (Lili), Aurilene, Israel, Rosimeire, Gildete (Gil), Dinaci (Diná). 

19h00min – Segunda Chamada, contou  com a presença dos seguintes conselheiros (as): 

Regina e Antonio (Boca). A conselheira Viviane justificou a sua ausência . 

19h05min – O Coordenador cumprimentou os conselheiros e convidados e os dois 

representantes da SPTrans. 

19H10min – Roubo de fiação: O Conselheiro Sr.Gil informou que roubam constantemente 

os fios na Av. Ragueb Chohf, altura do N° 4.132, motivo pelo qual os semáforos se 

apresentam sem funcionar. A Conselheira Vanilde verificou no percurso da Av. Jacú 

Pessego, vários postes sem energia, também pelos constantes roubos de fiação. 

19h30min – Obras de requalificação viária e calçadas: Aconteceu uma ação no entorno 

do Corrego Cipoaba próximo ao 55º DP onde foi realizada a limpeza do local. A Conselheira 

Fátima relata que já foi encaminhado ao COM oficio  solicitando que a calçada próxima a E. 

E. Jardim Santo André 3, onde já aconteceu vários acidentes devido a calçada se  encontrar 

com uma elevação bem próximo ao ponto de ônibus, se faz necessário reparos urgentes. O 

Conselheiro Sr. Baiá solicita devolutiva referente a verba da Rua Santo André Avelino. A 

Conselheira Sra. Lili agradece a Subprefeitura os serviços prestados na Av. Sapopemba 

com a Rua Severino que ficou ótimo. O Conselheiro Sr.Israel reclamou de buraco na Av. 

Sapopemba na altura do N° 27.900, que está enorme e causando  acidentes. Referente ao 

Parque Guabirobeira, está a cada dia mais complicada situação do equipamento. 

20h00min – Arborização e desmatamento: O Conselheiro Israel reclama que está 

acontecendo desmatamento no Recanto Verde do Sol na divisa com o Jd. Palanque e que 

está sendo loteado irregularmente. O Sr.Douglas informou que quando precisar de árvores 

pode solicitar para a EcoUrbis, que existe um viveiro na Empresa. 

20h10min – (Pauta Extraordinária) Demanda dos munícipes a SPTRANS: A Conselheira 

Lili, informou que onde era o antigo Terminal de ônibus de São Mateus, hoje, encontramos 

muitos ônibus estacionando, ocasionado congestionamento no Largo de São Mateus . A 



Conselheira Marlene citou que a linha 3773-10 Santa Bárbara/Carrão demora para chegar, 

com tempo entre lotações de 50 minutos. O Sr.Douglas relatou que no Jardim Elizabeth II 

não tem transporte coletivo, o único transporte mais próximo  é a linha do Metro Carrão/São 

Francisco. A Sra. Carmen reclamou que na Rua Morro das Pedras falta colocar alguns 

pontos de ônibus e citou a demora entorno de 40 minutos entre lotações das Linhas 407F-

10 (Terminal São Mateus/Metro Belém) e a Linha 407K-10 (Terminal São Mateus/Metro 

Carrão), se faz necessário fiscalização. Sr. Carlos Rocha cita Oficio N° 42/19 (405-10( Jd. 

Marilu/Palanque), refere-se a mudança de itinerário, pois no momento não foi realizado 

devido a falta de reparos da equipe de zeladoria da Subprefeitura de São Mateus. Reclama 

ainda que a Linha 4006-10 (Jardim Nova Vitória) não funciona nos fins de semana e 

feriados. A Sra. Ione citou que gostaria de que as linhas 4002-10 (Guaianases), 407J-10 

(Jd.Soares) e Terminal S.Mateus/Itaim, se  fosse possível, realizar contorno na Av. Arquiteto 

Vilanova Artigas, mas o pedido foi negado, lembra  que neste percurso existem  cadeirantes 

e estudantes que necessitam deste atendimento no transporte. O Sr. Alexandre reclama da 

falta de zeladoria e do fato de termos alguns pontos de ônibus sem abrigo. O Sr. Douglas 

deixou uma nota de repudio referente ao ato que aconteceu  na Av. Miguel Motoki Ogushi 

com o Sr. Carlos (que foi forçado a sair do local onde ocupava irregularmente de maneira 

brusca). Questiona o Subprefeito Sr. Roberto Bernal, sobre qual o critério de recapeamento 

as ruas e avenidas desta região. A Conselheira Sra. Rose questiona sobre a Lei da Cidade 

Limpa. O Sr. Cursino reclama sobre os constantes roubos de fiação no distrito Iguatemi. O 

Sr. Alexandre citou que já  solicitou serviços para a Subprefeitura de São Mateus e que há 

três meses não foi atendido. O Sr. Matheus reclama que o CDC da Rua Frei Mateus 

Assunção foi  desativado e que a GCM estourou o cadeado, prendendo assim o material 

dos professores e oficineiros que utilizavam o espaço. O Sr. Matheus também citou que 

caminhou um oficio em Novembro de 2020 e até a presente data não obteve resposta. 

Referente ao Polo Petroquímico Capuava a Conselheira Fátima Magalhães, solicita a 

CETESB ou ao órgão competente a instalação de equipamento para verificação da 

qualidade do ar no Parque São  Rafael. O Sr. Jerson citou que fica difícil defender o meio 

ambiente se a Subprefeitura tem poucos fiscais. 

A equipe da SPTRANS aguarda os ofícios serem encaminhados, e  tem  locais citados que 

pertencem a Subprefeitura de Cidade Tiradentes e que se faz necessário fazer vistoria 

nestes  locais citados. 

21h00min – Encerramento: O Coordenador Jean Carlos encerrou a reunião e agradeceu a 

presença  de todos. 


