
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 

No dia 17/06/2020, às 19h00, realizou-se reunião extraordinária, conforme portaria Nº 

003/Pref/CC/SERS/2020, que dispõe sobre a ferramenta MICROSOFT TEAMS, que prevê reuniões 

ordinárias e extraordinárias de forma remota dos conselheiros participativos, cuja pauta segue abaixo: 

18h30min: Primeira chamada. À coordenadora Rose Gouveia foi informado que as conselheiras 

Dinaci, Maria Aurilene e Viviane tentaram, mas não conseguiram participar da reunião em função de 

problemas de conexão. 

19h. Segunda chamada e abertura. A coordenadora Rose Gouveia deu as boas-vindas a todos e 

iniciou a reunião, apresentando os conselheiros e conselheiras presentes à reunião, a saber: Srta. 

Fátima Magalhães de Oliveira (1ª Secretária), Jean Carlos Martins do Vale, Sr. Ademilson Ferreira da 

Silva (Baia), Sra. Vanilde Aquino dos Santos, Sr. Gildete (Gil), Sr. Ribeiro de Almeida, Sr. Israel 

José dos Santos, Sra. Marlene de Fátima Tofolletti, Sra. Regina Silva, Sra. Claudia Aparecida Dalla 

Valla Silva, Sr. Antônio Luiz Lino (Boca), Senhoras representantes da Subprefeitura de São Mateus, 

Sr. Edson Pereira Sebastião (Interlocutor do CPM), Sr. Celso Antônio de Farias (Assessor de 

comunicação e imprensa). 



19h05min: Leitura da ata referente à reunião ordinária do CPM SM do dia 08/06/2020. Após 

a leitura, foi questionado aos presentes se aprovam a ata. 

19h20min: PLOA. Ordem dos trabalhos para seleção das contribuições, na qual foi lembrado que 

as contribuições não devem ser nem específicas mais nem amplas demais. Também não é permitido 

aos conselheiros indicarem novas propostas.

Conforme orientações recebidas da Coordenadoria do Governo Local, as propostas devem ser 
indicadas a partir do código indenticaficador a fim de, facilitar os trabalhos posteriores de 
sistematização pela a secretaria.

19h25min: Abertura para os conselheiros darem suas sugestões. 

Os conselheiros escolheram as seguintes contribuições. 
Conselheiro(a) ...................................................................................................... Nº de contribuição 

Vanilde .................................................................................................................2875

Marlene ................................................................................................................2881

Maria Aurilene .....................................................................................................2884

Ademilson ............................................................................................................2888

Antonio ................................................................................................................2896

Gildete ..................................................................................................................2897

Jean ......................................................................................................................2903

Fátima ..................................................................................................................2956

Cláudia .................................................................................................................2957

Regina ..................................................................................................................2959

Rose Gouveia .......................................................................................................2970

Israel ....................................................................................................................2974

Aureni ..................................................................................................................3010

Dinaci ...................................................................................................................3011

Viviane .................................................................................................................3030



8h30min: Apresentação das propostas: 

Contribuição 

2875 Venho, por meio desta Solicitação, pedir a regularização fundiária do bairro Jd. Elizabeth 2. 

2881
Limpeza e arborização do entorno dos córregos. 

Canalizar, mapear e cuidar das nascentes da região. 

2884
Na região de São Mateus, precisamos de equipamentos de saúde para a UPA. Temos no Jd. 

Três Marias um espaço onde são realizados exames de imagens. Poderia ser criado um 

espaço físico na Ragueb Chohfi para um hospital ou UPA. 

2888

Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, Construção de Guias e Calçada em toda a 

via da Rua Santo André Avelino (Pq. São Rafael), conforme já mencionado, inclusive na 

Meta 2019/2020. E, até a presente data, maio de 2020, somente um único trecho, ao que se 

sabe, foi atendido, favorecendo apenas moradores de um único trecho dessa via. 

2896
A prefeitura de São Paulo precisa construir um Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) no Distrito São Rafael. 

2897 Quero sugerir que a Prefeitura construa um mercado municipal na região de São Mateus. 

2903 Quero que a Prefeitura instale ciclovias e ciclofaixas em todas as vias arteriais e coletoras de 

São Mateus. 

Quero que a Prefeitura instale paraciclos nas calçadas das vias com predominância de 

comércios na região de São Mateus. 

2956 Instalação de uma base da GCM Ambiental em São Mateus. 

2957 Solicito regularização de loteamentos irregulares nos três distritos: Jd. Iguatemi, Pq. São 

Rafael e São Mateus. 

2959 Melhorar as condições de recursos para os profissionais da saúde. Implantar os Saúde da 

Família Domiciliar na UBS Jardim Roseli, Distrito Iguatemi. 

Designar recursos para construção da UBS Vila Gil, uma comunidade desfavorecida. 

Sabemos que, até 2030, o Brasil será um país que terá a quinta população mais idosa do 

mundo. 

Deixo como sugestão um Programa de Medicina Antienvelhecimento. 

2970 Quero que a Prefeitura desenvolva condomínios/quarteirões industriais no eixo de 

desenvolvimento da Jacu Pêssego, entre a Avenida Ragueb Chohfi e Avenida Sapopemba. 

2974 São Mateus tem um importante Patrimônio Cultural: o Morro do Cruzeiro, segundo maior 

pico da Capital, com 960 m de altura, proporcionando uma visão panorâmica da Cidade, 

Grande ABC, Serra do Mar e Serra da Cantareira. A comunidade luta há anos pela Criação 

do Parque Morro do Cruzeiro e pela implantação do CEA (Centro de Educação Ambiental) 

também no Morro do Cruzeiro. Essa região possui resquícios de Mata Atlântica, sendo o 

habitat de diversas espécies de aves e animais silvestres. É um patrimônio ímpar e, portanto, 



precisa e deve ser preservado, bem como se tornar um foco de investimentos. 

3010 Fazer acalmamento de tráfego próximo das escolas, com a ampliação das calçadas, 

estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas 

e redução das velocidades. 

3011 Precisamos da instalação de bebedouros públicos, pias e banheiros públicos que possam 

atender à população em situação de rua, para que possam ter um pouco de dignidade. São 

recorrentes as reclamações de sede, porque os comércios se recusam a oferecer um copo 

d’água, e a falta de pias para higiene básica faz com que muitos não consigam nem pedir 

emprego devido à dificuldade de se manter limpos. Além disso, a instalação de banheiros e 

bebedouros públicos pode melhorar a higiene da população em geral, que poderá lavar as 

mãos e beber água, evitando a disseminação de doenças como o coronavírus. 

3030 Ampliar e fortalecer os recursos orçamentários do Programa de Agricultura Urbana e 

Periurbana (PROAURP), considerando cargos de agrônomos para a Casa de Agricultura 

Ecológica, recursos para a Patrulha Agrícola e equipamentos de trabalho para os técnicos. 

20h35min: Considerações finais. Os conselheiros realizaram as escolhas seguindo todos os critérios. 

21h: Encerramento. A coordenadora Rose Gouveia agradeceu a participação de todos e deu por 

encerrada a reunião. 


