
GABINETE DO SUBPREFEITO SÃO MATEUS 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPM/SUB-SM. 

O Senhor Roberto Bernal, SUBPREFEITO SÃO MATEUS, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas por lei comunica e torna - se público, Reunião Ordinária do 

Conselho Participativo Municipal – SUB/SM. 

Data:- 28/08/2019 – Quarta-feira - Horário:- 18h30min., ás 21h00min., na 

Sala de Reunião da Chefia de Gabinete desta Subprefeitura São Mateus, 

Mezanino - Avenida Ragueb Chohfi, 1.400 – Parque Industrial São Lourenço – SP. 

ASSUNTOS PAUTADOS. 

01º) Devolutivas da AMLURB. 

O interlocutor explica que para qualquer compromisso precisaríamos definir a 

Pauta, seja o Órgão ou Secretaria, será necessário descrevê-las para quando 

vierem para uma Reunião que possa trazer a devolutiva, com essa definição e os 

questionamentos a AMLURB – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, por 

parte da sua Assessoria Técnica ficam a disposição desse nobre Conselho.  

02º) Devolutivas da CET. 

Reunião foi agendada para 04/09/2019 no Jardim Santo André referente às 

devolutivas das Escolas, conforme informação da Conselheira Fátima Magalhães. 

03º) Devolutivas da ILUME. 

O interlocutor explica que fez o convite para ILUME, para que haja um 

atendimento por parte do Órgão deseja saber quais são os assuntos que serão 

tratados, se houver uma planilha de solicitações que enviem para que seja feito o 

levantamento das demandas para efetuar as devolutivas, ficam a disposição 

também desse nobre Conselho.    

04º) Reintegração de Posse. 

O interlocutor disse que esse assunto não cabe ao Conselho por se tratar de Área 

Particular próximo a Avenida Bento Guelfi, informou que todas as Secretarias 

envolvidas como SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação e 

SMDHC – Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania já foram 

notificadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Comando 

Geral da Policia Militar do Estado de São Paulo para Operacionalizar a 

Reintegração de Posse, cabe ao proprietário da área para garantir os direitos dos 

ocupantes no que se diz respeito ao transporte dos objetos para casa de seus 

parentes entre outros. 

05º) Dotação Orçamentária – CCA’s. 

O interlocutor disse que esse assunto também é muito polêmico, e que não temos 

autonomia ou foge da competência desse Conselho por se tratar de diversas 

Organizações que são conveniados com o Município que tem sua legislação 

especifica ou própria, envolve pessoas jurídicas com Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, Estatuto e Ata de Eleição e Posse, creio que simplesmente podemos fazer 

é dar apoio a causa.   

 



 

06º) Córrego dos Germanos – Obra Emergencial. 

O interlocutor ficou de visitar a residencial na munícipe que também é Conselheira 

para verificar o alinhamento neste caso e posicionar a real situação. 

07º) Implantação do PSF UBS Santa Bárbara. 

A Supervisora de Saúde, Fabiana Zavatto disse que esse Processo de Implantação 

desse Programa não é tão simples assim, mas que vai fiscalizar e monitorar a 

Unidade em questão, falou também que falta Recursos Humanos para atender, 

relatou ainda que iria tentar equacionar o problema de RH com servidores públicos 

que serão transferidos para Supervisão, a Unidade do Jardim Roseli passa ser 

atendido por Organização Social. 

 

Em função da Implantação do Descomplica na Subprefeitura São Mateus 

essa Reunião Ordinária não será aberta  ao Público e associações e 

organizações sociais, somente para o Conselho em funções  dos trabalhos 

internos. 

 

 


