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Comunique-se – Processo 6214/1969 – DAP

Fica notificado o Eng.° Jader Ferreira de Liro, CREA n.° 5063321808, a efetuar correções em Projeto Arquitetônico em 
um prazo de 30 dias. Caso contrário, o pedido será indeferido, de acordo com o § 1.° do artigo 49 da LC n.° 2514/1998.

Cubatão, 06 de Maio de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Eng.° Dennis Araujo Lacerda Moliterno
Divisão de Aprovação de Projetos – Chefe

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cu-
batão – CMCF, criado pela Lei Municipal 1.590/1986, 
alterado pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e regimento 
interno Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, faz saber à população sobre a desin-
compatibilização 

Ata da reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2020

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 
às dezoito horas e trinta minutos no Centro de Referência 
da Mulher, sito à Rua Salgado Filho, número duzentos e 
vinte e sete, no Jardim Costa e Silva, foi iniciada a reunião 
ordinária deste Conselho. Estiveram presentes as conse-
lheiras: Celeide dos Santos, Cristina Moreira de Oliveira, 
Erenita Maria Barbosa, Morgana Souza Monteiro, Naile 
Machado, Paula Ravaneli Losada. A presidente do Con-
selho, Cristina Moreira de Oliveira, abriu a reunião dando 
boas-vindas às conselheiras, convidadas e observadoras 
presentes. A presidente apresentou a proposta de pauta da 
reunião. O primeiro item foi a da leitura e aprovação da 
ata dos meses novembro e dezembro de dois mil e vinte. 
Eu, Morgana, li para as presentes as referidas atas. Após 
sugestões de modificações, as conselheiras aprovaram 
os documentos. Na sequência, a presidente abordou as 
ações realizadas pelo Conselho nos últimos meses. Infor-
mou que representou o CMCF no projeto Mil Mulheres 
em uma reunião sobre o assunto no dia sete de feverei-
ro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santos. 
Realizado em parceria com o Sebrae, o projeto capacita 
mulheres por meio de cursos e será trazido para a Bai-
xada Santista. A missão do Conselho será a de mapear 
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locais para abrigar as palestras na cidade de Cubatão.A 
presidente informou, também, que em três de fevereiro 
esteve, junto com a segunda secretária Paula Ravanelli 
Losada, na garagem da empresa Fênix fiscalizando se os 
coletivos da cidade já estavam com os cartazes afixados 
divulgando a lei de número três mil setecentos e quarenta 
e quatro, de dois mil e quinze, que permite que os usuá-
rios desçam fora dos pontos de ônibus entre vinte e duas 
horas e cinco horas da manhã. A divulgação da infor-
mação foi uma solicitação do CMCF junto à Companhia 
Municipal de Trânsito, conforme documentado em ata, 
em reportagens divulgadas pelo site da prefeitura de 
Cubatão e pela imprensa e nas redes sociais. A visita 
contou com a presença da TV Câmara que entrevistou a 
presidente. Cristina Moreira também informou que par-
ticipou da reunião ordinária do Conselho de Saúde sobre 
o Centro de Alta Complexidade no dia trinta de janeiro. 
Diante disso, convidou a secretária municipal de Saúde, 
Andréa Pinheiro, que prontamente atendeu o convite para 
participar desta reunião do Conselho e compareceu. A se-
cretária municipal explicou o processo de instalação do 
Centro de Alta Complexidade e sua importância para a 
cidade e para a região. Disse que o local irá funcionar 
por meio de um convênio do município com a Secretaria 
de Saúde do Estado com investimento de dois milhões 
e quinhentos mil reais para atendimento de pacientes de 
toda a Baixada Santista enviados via regulação estadual 
do sistema CROSSpara linha de cuidado com pacientes 
em tratamento de oncologia (urológico, cabeça e pescoço) 
e terapia renal substitutiva. A secretária informou, ain-
da, que na última quinta-feira a prefeitura de Cubatão e o 
Governo do Estado assinaram o contrato para efetivação 
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da liberação do dinheiro, o que deve levar trinta dias. A 
secretária também esclareceu que a reforma do prédio e 
a compra dos equipamentos instalados no Centro de Alta 
Complexidade foram feitas com verbas oriundas de um 
termo de ajustamento de conduta (TAC) junto à Usimi-
nas. Explicou que um dos equipamentos foi alugado via 
emenda impositiva e que será comprado posteriormente. 
A inauguração do Centro no ano passado foi uma condi-
cional da Direção Regional de Saúde para continuidade 
do processo de convênio com Estado. Segundo Andréa 
Pinheiro, o Governo Estadual irá custear o serviço por 
meio da Fundação São Francisco Xavier. Questionada 
sobre a possibilidade do local receber verba federal, ex-
plicou que somente após a habilitação e credenciamento 
do complexo poderá ser liberada a verba pela União. As 
conselheiras também perguntaram à secretária porque o 
local não atenderá pacientes vítimas de câncer de mama. 
De acordo com Andréa, o Estado definiu os atendimentos 
alegando que o gargalo regional é para atendimento de 
oncologia em pacientes de pescoço, cabeça e urológico.
Na sequência, as conselheiras deliberaram sobre o evento 

em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mar-
cado para vinte e sete de março. Foi criada uma comis-
são para organização do evento formada pela presidente e 
conselheiras Erenita, Morganna e Paula. As conselheiras 
optaram por realizar um evento no bloco cultural, com 
uma tarde de bate-papo sobre o fim da violência contra 
meninas e mulheres. A secretária de Saúde colocou a Se-
cretaria à disposição, oferecendo ações de terapias inte-
grativas da rede pública de saúde com demonstrações de 
reiki e aurículoterapia. As conselheiras acataram e deve-
rão ser confeccionados ofícios para dar prosseguimento 
ao evento. A conselheira Erenita destacou a necessida-
de de realização de uma nova conferência municipal da 
mulher até o dia trinta de abril para que a cidade possa 
participar da conferência estadual da condição feminina, 
com data prevista para trinta de julho. Sobre a rede de 
enfrentamento, por conta do adiantado da hora, as conse-
lheiras optaram por discutir sobre o assunto na próxima 
reunião ordinária.A reunião terminou às vinte horas e 
vinte e quatro minutos. Nada mais havendo para constar, 
eu, Morgana Souza Monteiro, lavro a seguinte ata. 

Morgana Souza Monteiro
1ª secretária do Conselho Municipal da Condição Feminina 

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina 

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cu-
batão – CMCF, criado pela Lei Municipal 1.590/1986, 
alterado pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e regimento 
interno Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, faz saber à população:

Ata da reunião ordinária de 11 de março de 2020

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 
dezoito horas e trinta minutos, no Centro de Referência 
da Mulher, sito à Rua Salgado Filho, número duzentos 
e vinte e sete, no Jardim Costa e Silva, foi iniciada a re-
união ordinária deste Conselho. Estiveram presentes as 
conselheiras: Cristina Moreira Oliveira, Erenita Maria 
Barbosa, Nailse Machado Cruz e Morgana Souza Mon-
teiro. As seguintes conselheiras justificaram as ausências: 
Paula Ravanelli Losada e Onorinda Gomes. A então pres-
idente do Conselho, Cristina Moreira de Oliveira, abriu 
a reunião dando boas-vindas às conselheiras e apresen-
tou a proposta de pauta da reunião. O primeiro item foi 
a da leitura e aprovação da ata do mês de fevereiro. Eu, 
Morgana, li para as presentes a referida ata. Após sug-
estões de modificações, as conselheiras aprovaram o 
documento. Na sequência, a presidente abordou as ações 
realizadas pelo Conselho. Cristina relatou o atendimento 
de dois casos de violência contra a mulher encaminhados 
pela delegada titular da Delegacia da Mulher de Cubatão, 
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Dra. Mayla Hadid. Também informou que prontamente 
encaminhou as mulheres para o Centro de Referência em 
Assistência Social (CREAS) e estão abrigadas em outra 
cidade. Em um dos casos, a pessoa será recambeada para 
o município de origem. A então presidente também in-
formou que esteve presente em um evento político no dia 
sete de março e que a delegada Mayla Hadid enalteceu a 
ação do CMCF na cidade. Cristina ainda informou sobre 
uma reunião no Hospital Municipal de Cubatão (HM), 
em quatorze de fevereiro, quando representou o CMCF 
a pedido da secretária municipal de Saúde. O encontro 
realizado pela superintendente do Hospital, Ana Rosa, 
foi para conversar sobre a participação do Conselho em 
uma palestra para as funcionárias do local sobre violência 
doméstica. De acordo com a superintendente, oitenta e 
cinco por centro do efetivo do Hospital são mulheres. As 
tratativas sobre uma possível palestra serão apresentadas 
nos próximos dias pelo HM. No dia dezoito de fevereiro, 
Cristina acompanhou a superintendente em uma reunião 
junto à delegada titutar Mayla Hadid.  O segundo item 
da pauta foi a reunião para instalação na cidade da Rede 
de Enfrentamento à violência contra a mulher marcada 
para vinte e quatro de março, às quinze horas, no Centro 
de Referência da Mulher. A plenária sugeriu que fossem 
convidados representantes dos seguintes órgaos: Secre-
taria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Delegacia Civil da Mulher, Ordem dos 



3Cubatão, quinta-feira, 7 de maio de 2020Diário Oficial Eletrônico

Advogados do Brasil – OAB/Cubatão, Hospital Munici-
pal de Cubatão, Assessoria de Políticas Públicas para as 
Mulheres, Conselho Municipal de Defesa da Criança e 
do Adolescente, Polícia Militar, Secretaria de Educação, 
Conselho Tutelar de Cubatão e Nudem, Núcleo de Pro-
moção de Defesa dos Direitos da Mulher de São Pau-
lo. O terceiro item da pauta foi sobre a realização das 
pré-conferências e conferência do Conselho Municipal da 
Condição Feminina. Cristina e Erenita se dispuseram a 
verificar com a assessora de Políticas Públicas para Mul-
heres, Aline Lima, sobre a realização das pré-conferên-
cias e conferência. Elas se reunirão com a assessora no 
dia doze de março, às dez da manhã, no CRM. O último 
item da pauta tratou sobre o evento do Mês Internacion-
al da Mulher marcado para vinte e sete de março com a 
seguinte programação: a partir do meio-dia, no saguão do 

Paço Municipal, abertura do evento e serviços de saúde 
à comunidade; às quatorze horas, na Câmara Municipal, 
dabate sobre o fim da violência contra meninas e mul-
heres com participação da então presidente do Conselho, 
Mayla Hadid (delegada titular da Delegacia da Mulher 
de Cubatão), Thais Pecoraro (psióloga), Aline Lima (as-
sessora de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura 
de Cubatão), com mediação da jornalista Natalie Nanini, 
diretora de jornalismo da TV Santa Cecília, com partici-
pação do Coral dos Servidores da Prefeitura de Cubatão. 
A mesa diretora ficou responsável por confeccionar os 
ofícios para agendamento do saguão do Paço Municipal e 
do anfiteatro da Câmara Municipal. A reunião terminou 
às vinte e uma horas e quinze minutos. Nada mais hav-
endo para constar, eu, Morgana Souza Monteiro, lavro a 
seguinte ata. 

Morgana Souza Monteiro
1ª secretária do Conselho Municipal da Condição Feminina 

Cristina Moreira de Oliveira 
Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina 



4Cubatão, quinta-feira, 7 de maio de 2020Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 441 Poder LegislativoCubatão, quinta-feira, 7 de maio de 2020

Diário Oficial Eletrônico
Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018 www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial Responsável: Fábio Alves Moreira

Diário Oficial Eletrônico de Cubatão
Jornalista responsável: Guilherme Amaral Belo Nogueira - Diretor de Imprensa - MTb 87.626 SP

"NÃO HÁ PUBLICAÇÕES OFICIAIS NESTA DATA"


