
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Conselho Participativo Municipal de São Mateus 

Roberto Bernal, subprefeito de São Mateus, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas por lei, comunica e torna pública a Reunião Ordinária do Conselho 

Participativo Municipal de São Mateus, conforme portaria Nº 

003/PREF/CC/SERS/2020, que dispõe sobre a utilização da ferramenta Microsoft 

Teams, que prevê reuniões ordinárias e extraordinárias, de forma remota, dos 

conselhos participativos municipais. 

Esse link estará disponível para os munícipes no Facebook: @cpmsaomateus e 

WhatsApp, grupo do Conselheiro Participativo. 

Data - 16/11/20- segunda-feira, às 18h30, em primeira chamada e às 19h30, em 

segunda chamada, pelo link TEAMS. 

PAUTA 

18h30 - Primeira chamada; 

19h - Segunda chamada e abertura; 

19h05 - Leitura da ATA referente à reunião ordinária do CPM-SM, no dia 111/20; 

19h10 – Convidados: representante do ILLUME , representante do SPTRANS, 

representante da SEHAB, presidentes do Conseg São Mateus, Dr. Fábio Celestino 

Santos e presidente do Conseg São Rafael,  Dr. Marcelo Santos; 

19h15 –  Oficialização da próxima Reunião Ordinária do Conselho Participativo 

Municipal para o dia 16/11/2020 às 19h; 

1- Iluminação nas ruas e pontos de ônibus do Jardim Colonial; 

2- Instalação de lâmpadas LED nas vias públicas, pois consomem menos energia e 

ilumina melhor -  Bairro Jardim Colonial ; 

3- Fiscalização da Prefeitura - Retirada de caçambas colocadas de forma aleatória 

por um dono de reciclagem, na Av. José Velho Barreto, 564, próximo à torre da 

Vivo. As caçambas são colocadas na porta das residências dos moradores, 

inclusive em moradia em que há cadeirante, que necessita sair de forma 

rotineira, para passar por cuidados na AACD; 

4 -Descumprimento de horários da linha de ônibus 4020 (Jardim Novo Horizonte 

/ET Itaquera) e atrasos de 40 minutos a 60 minutos são rotineiros, numa 

demonstração de falta de respeito com os usuários; 



5 - O ônibus da linha 4014 não funcionou no Dia de Finados, obrigando as 

pessoas dos bairros de São Mateus a se utilizar de duas outras linhas, para 

chegar ao seu destino; 

6 – Combate aos furtos que ocorrem nos pontos de ônibus do Jardim Rodolfo 

Pirani; 

7 – Poluição Sonora nós três Distritos estão acontecendo de forma exacerbada;  

8 - Expandir as faixas de ônibus em toda Avenida Ragueb Chofhi; 

9 - Maior celeridade na análise e regularização dos loteamentos Irregulares dos 

três distritos: São Mateus, Iguatemi e São  Rafael; 

20h - Abertura para munícipes apresentarem demandas; 

21h - Encerramento. 


