
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 – São Mateus. 

Data:- 03/07/2019 – Quarta-feira às 18horas e 30 minutos, no Auditório desta Subprefeitura 

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

 Data: 03/07/2019 – Quarta-feira às 19horas no Auditório desta Subprefeitura São Mateus, 

Avenida Ragueb Chohfi, 1400 – Parque Industrial São Lourenço – SP. 

 

A coordenadora Rose Gouveia iniciou os trabalhos apresentados aos conselheiros e munícipes 

presentes, realizou a composição da mesa: assessor Alexandre representando a supervisora 

Fabiana da Saúde, Alessandro interlocutor da Companhia de Tráfego de Engenharia, assessor 

Edson Sebastião representando o Subprefeito Roberto Bernal, interlocutor Sandro Leandro e os 

conselheiros Fátima Magalhães, Marlene Tofolletti, Dina Orlean, Gil Ribeiro, Israel dos Santos 

e Marcelo Cardinalle. 

 

Foi informado aos presentes os assuntos pautados para essa Reunião Ordinária. 

 

01) Leitura da ATA de Junho de 2019. 

02) Convidamos o Representante da ILUME referente devolutivas das demandas desta 

Subprefeitura São Mateus não deram retorno. 

03) Convidamos o Representante da Supervisão de Saúde 

São Mateus, sobre as devolutivas das demandas UBS Santa Bárbara não houve uma 

devolutiva da reunião em Itaquera dia 17/05/2019. 

04) Convidamos o Representante da AMLURB referente 

procedimentos e demandas na nossa jurisdição não tivemos devolutivas. 

05) Convidamos o Representante da CET – Companhia de 

Engenharia e Tráfego sobre demandas na nossa jurisdição temos vários protocolos, Escola 

Deputado Geraldino via de mão única conjunto Santa Barbara Marco Cordeiro (11) 

20107483; 

6)  Visitamos a Praça situada a rua: Travessa Tantos Caminhos Jardim da Conquista referente 

a cobertura da academia possivelmente não será realizado, referente cobertura e o ponto de 

ônibus encaminhar ao setor SPTrans; 

7) Avenida Sapopemba, altura do N°15.267 - Jardim Ester, no período de chuvas intensas, os 

moradores sofrem com as águas pluviais provindas da Avenida Sapopemba, pois as mesmas 

estão extravasando no talude. Contanto os munícipes presentes solicitam providências para a 

contenção das vias pluviais;  

 



8)  Moradores da Avenida Sapopemba presentes nesta reunião solicitam uma vistoria técnica 

do engenheiro agrônomo, a fim de analisar a árvore que está propensa cair e prolifera folhas 

com espinhos ocasionando incidentes em crianças, adultos e animais domésticos;  

09) Munícipes   Sr.Vagner, Sr. Jaime, Sra. Delcira e Sr. Iraci ambos moradores na Avenida 

Sapopemba altura do nº 15.267, informaram que o barranco está em degradação provocando 

erosões, solicita uma reunião com o Subprefeito Roberto Bernal juntamente com Conselho 

Participativo Municipal, com intuito de tratar destas questões da melhor maneira; 

Senhora Iraci pede para o assessor Alessandro a instalação de uma UBS no Jardim Ester  

10) Apresentação de demanda Rua Pedro Ramazzani n°02 Recanto Verde do Sol; Este bairro 

foi contemplado com a regularização Fundiária 2017, no ano de 2019 o serviço deveria ter sido 

realizado no período da regularização fundiária; 

11) Senhor Gil referente 4.132, roubaram os cabos e a trave, EMEF Benedito Monte Negro 

referente a CET entre a saída Avenida Jacu Pêssego com o Rodoanel; 

12) Alexandre – referente a UBS Vila Gil os munícipes estão aguardando a instalação; 

13) Viviane referente parecer ao espaço do Jardim Palanque e a Implantação e construção da 

UBS Jardim Palanque, referente a as lotações Avenida do Progresso analise para sinalização e 

referente São Paulo Transporte no Jardim Palanque;  

14) Referente regularização Fundiária do Jardim Palanque quer informações do engenheiro de 

infraestrutura Daniel Rosa; 

15) Jardim Palanque foram removidos alguns Eucaliptos próxima a via elétrica possivelmente 

98 arvore onde tem uma ocupação irregular onde a CDHU tem que responder referente a 

reintegração de posse; 

16) Ao termino das devolutivas foi aberta inscrição para apresentação das demandas ao 

conselho Participativo Municipal; 

17) Alexandre Soares Basilio    que ser participativo agradece ao subprefeito Roberto Bernal e 

enaltece o trabalho da Monaliza que deu um respaldo satisfatório Amanda Ouvidoria e se 

reporta ao senhor Alexandre pelo bom atendimento; 

18) Primeiro Secretario Marcelo Cardinalle tem a palavra e agradece a presença de todos (as) e 

as secretarias presentes Saúde e CET e reivindicam um posicionamento das secretarias que não 

deram suas devolutivas para o conselho participativo Municipal e solicita a importância de 

efetivar uma oitiva, reunião com o setor de infraestrutura arquiteto Daniel Rosa referente 

reunião com os munícipes do Jardim Palanque; 

19) Conselheiro Sr Gil pede a palavra gostaria de um posicionamento da UBS Da Vila Gil e 

apresenta que será importante fazer uma vistoria debaixo do Rodoanel construir um muro na 

Ragueb Chohfi com Jacu Pêssego;  

20) Viviane da Associação Marilu parabeniza a todos gostaria de saber se o espaço se e da 

subprefeitura SEHAB CDHU, gostaria de saber porque não terá UBS do Jardim Palanque 

Viviane da Associação Marilu solicitam as informações referentes a regularização Fundiária do 

Palanque e ajuda ao conselho participativo municipal e ao Subprefeito para realização de uma 



reunião extraordinária com os munícipes no Jardim Palanque sobre o processo de regularização 

fundiária com o setor infraestrutura Daniel Rosa. 

21) Alexandre Soares Basílio solicita a palavra e salienta que a Viviane tem mais um aliado 

para fortalecer e primar pelo desenvolvimento do Jardim Palanque; 

22) Marlene Tofolletti, pronunciou que participa a 13 anos fazendo políticas públicas e teceu 

elogio ao interlocutor Sandro Leandro, que o mesmo tem o anseio em solucionar as demandas 

com êxito. Agradeceu a poda das árvores e mencionou que   agora o local está iluminado, na 

sequência solicita vistoria na André de Almeida com Francisco de Santa Maria, precisará da 

implantação de equipamentos de ginásticas; 

23) Gislene Aparecida Santos Oliveira tem a palavra e solicita que tem uma árvore na Rua 

Miguel Ferreira de Melo altura n°150 (ponto final dos ônibus). Sandro Leandro levará o 

engenheiro agrônomo fará uma análise de uma possível intervenção de poda da árvore; 

24 Ao Final da Reunião a coordenadora Rose Gouveia com a palavra comunica que o conselho 

apresentou 10 ofícios entre eles uma demanda de tapa buraco e iluminação pública solicita ao 

primeiro secretário a entrega da Ata com brevidade para que o subprefeito Roberto Bernal possa 

tomar ciência das demandas e reivindicações dos munícipes. Agradece a todos por mais esta 

reunião do Conselho Participativo Municipal sem a participação da sociedade civil e do poder 

público, não haverá avanço próxima reunião dia 21/08/2019, às 18h30minutos quarta-feira. 

  

Coordenadora CPMSP: Rose Gouveia 

Primeiro Secretário CPMSP: Marcelo Cardinalle 

  

  

 


