
PORTARIA SEHAB Nº 001/2020

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área denominada 
com VILA NATAL e CAMINHO 2, adotando-se as 
seguintes providências iniciais: 

I - Registro desta Portaria, em livro próprio, em ordem 
numérica crescente;

II - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Desenvolvimento Comunitário para:

a) Elaboração de relatório social, apontando se a área 
em questão é objeto de REURB-S ou REURB-E, em 
consonância com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017;
b) Elaboração de listagem dos ocupantes da unidade 
imobiliária regularizada, com a indicação de nome civil 
completo, RG, CPF, Estado Civil, Profissão, Filiação, 
Cônjuge ou Companheiro e número de NIS, se existente;

III - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental para:

a) Elaboração e/ou apresentação de planta do 
perímetro do núcleo com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas;

b) Elaboração e/ou apresentação de projeto 
urbanístico com memoriais georreferenciados, descrevendo 
a gleba, áreas públicas, sistema viário;

c) Elaboração e/ou apresentação das unidades 
imobiliárias a serem regularizadas, suas características, 
área, confrontações, localização, nome do logradouro e 
número de sua designação cadastral, se houver;

d) Caso as ruas já tenham denominação oficial, juntar 
as respectivas leis;

e) Informar se o empreendimento possui aprovação 
municipal e se foi expedida Carta de "Habite-se", juntando 
os respectivos comprovantes, se for o caso;

f) Informar se incide tributação sobre o imóvel;

g) Indicar sua classificação em relação à Lei 
Municipal nº 2513/1998;

h) Indicar se há instalação de água potável, coletiva ou 
individual;

) Indicar se há coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, coletivo ou individual;
j) Indicar se há rede de energia elétrica domiciliar;

k) Indicar se há coleta de resíduos sólidos.

Após, juntar os respectivos documentos solicitados, ao 
processo administrativo nº 12.994/2017 de Regularização 
Fundiária do núcleo em questão e retornar à Secretaria 
para ulteriores providências.
 
CUMPRA-SE.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PORTARIA SEHAB Nº 002/2021

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área 
denominada com ILHA CARAGUATÁ adotando-se as 
seguintes providências iniciais:
 

I - Registro desta Portaria, em livro próprio, em ordem 
numérica crescente;

II - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Desenvolvimento Comunitário para:

a) Elaboração de relatório social, apontando se a 
área em questão é objeto de REURB-S ou REURB-E, em 
consonância com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017;
b) Elaboração de listagem dos ocupantes da 
unidade imobiliária regularizada, com a indicação de 
nome civil completo, RG, CPF, Estado Civil, Profissão, 
Filiação, Cônjuge ou Companheiro e número de NIS, se 
existente;

III - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental para:

a) Elaboração e/ou apresentação de planta do 
perímetro do núcleo com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas;

b) Elaboração e/ou apresentação de projeto 
urbanístico com memoriais georreferenciados, 
descrevendo a gleba, áreas públicas, sistema viário;
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PORTARIA SEHAB Nº 003/2021

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área denominada 
com COSTA MUNIZ adotando-se as  seguintes 
providências iniciais: 

I - Registro desta Portaria, em livro próprio, em ordem 
numérica crescente;

II - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Desenvolvimento Comunitário para:

a) Elaboração de relatório social, apontando se a área 
em questão é objeto de REURB-S ou REURB-E, em 
consonância com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017;
b) Elaboração de listagem dos ocupantes da unidade 
imobiliária regularizada, com a indicação de nome civil 
completo, RG, CPF, Estado Civil, Profissão, Filiação, 
Cônjuge ou Companheiro e número de NIS, se existente;

III - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental para:

a) Elaboração e/ou apresentação de planta do 
perímetro do núcleo com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas;

b) Elaboração e/ou apresentação de projeto 
urbanístico com memoriais georreferenciados, 
descrevendo a gleba, áreas públicas, sistema viário;

c) Elaboração e/ou apresentação das unidades 
imobiliárias a serem regularizadas, suas características, 
área, confrontações, localização, nome do logradouro e 
número de sua designação cadastral, se houver;

d) Caso as ruas já tenham denominação oficial, 
juntar as respectivas leis;

e) Informar se o empreendimento possui aprovação 
municipal e se foi expedida Carta de "Habite-se", 
juntando os respectivos comprovantes, se for o caso;

f) Informar se incide tributação sobre o imóvel;

g) Indicar sua classificação em relação à Lei 
Municipal nº 2513/1998;

h) Indicar se há instalação de água potável, coletiva 
ou individual;

i) Indicar se há coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, coletivo ou individual;

j) Indicar se há rede de energia elétrica domiciliar;

k) Indicar se há coleta de resíduos sólidos.

Após, juntar os respectivos documentos solicitados, ao 
processo administrativo nº 12.990/17 de Regularização 
Fundiária do núcleo em questão e retornar à Secretaria 
para ulteriores providências.
 
CUMPRA-SE.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SÇÃECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO

PORTARIA SEHAB Nº 004/2021

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área 

c) Elaboração e/ou apresentação das unidades 
imobiliárias a serem regularizadas, suas características, 
área, confrontações, localização, nome do logradouro e 
número de sua designação cadastral, se houver;
d) Caso as ruas já tenham denominação oficial juntar 
as respectivas leis;
e) Informar se o empreendimento possui aprovação 
municipal e se foi expedida Carta de "Habite-se", juntando 
os respectivos comprovantes, se for o caso;
f) Informar se incide tributação sobre o imóvel;
g) Indicar sua classificação em relação à Lei 
Municipal nº 2513/1998;
h) Indicar se há instalação de água potável, coletiva ou 
individual;
i) Indicar se há coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, coletivo ou individual;

j) Indicar se há rede de energia elétrica domiciliar;
k) Indicar se há coleta de resíduos sólidos.

Após, juntar os respectivos documentos solicitados, ao 
processo administrativo nº 13.004/17 respectivo de 
Regularização Fundiária do núcleo em questão e retornar à 
Secretaria para ulteriores providências.
 
CUMPRA-SE.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
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CUMPRA-SE.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

denominada com VILA PONTE NOVA adotando-se as 
seguintes providências iniciais: 

I - Registro desta Portaria, em livro próprio, em ordem 
numérica crescente;

II - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Desenvolvimento Comunitário para:

a) Elaboração de relatório social, apontando se a área 
em questão é objeto de REURB-S ou REURB-E, em 
consonância com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017;
b) Elaboração de listagem dos ocupantes da unidade 
imobiliária regularizada, com a indicação de nome civil 
completo, RG, CPF, Estado Civil, Profissão, Filiação, 
Cônjuge ou Companheiro e número de NIS, se existente;

III - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental para:

a) Elaboração e/ou apresentação de planta do 
perímetro do núcleo com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas;

b) Elaboração e/ou apresentação de projeto 
urbanístico com memoriais georreferenciados, descrevendo 
a gleba, áreas públicas, sistema viário;

c) Elaboração e/ou apresentação das unidades 
imobiliárias a serem regularizadas, suas características, 
área, confrontações, localização, nome do logradouro e 
número de sua designação cadastral, se houver;

d) Caso as ruas já tenham denominação oficial, juntar 
as respectivas leis;

e) Informar se o empreendimento possui aprovação 
municipal e se foi expedida Carta de "Habite-se", juntando 
os respectivos comprovantes, se for o caso;

f) Informar se incide tributação sobre o imóvel;

g) Indicar sua classificação em relação à Lei Municipal 
nº 2513/1998;

h) Indicar se há instalação de água potável, coletiva ou 
individual;

i) Indicar se há coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, coletivo ou individual;

j) Indicar se há rede de energia elétrica domiciliar;

k) Indicar se há coleta de resíduos sólidos.

Após, juntar os respectivos documentos solicitados, ao 
processo administrativo nº 13.001/17 de Regularização 
Fundiária do núcleo em questão e retornar à Secretaria para 
ulteriores providências.

PORTARIA SEHAB Nº 006/2021

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área 
denominada JD. EUROPA - COTAS, na modalidade 
REURB-S (Interesse Social), conforme Laudo Social 
constante nos autos do processo administrativo nº 
3480/2021.  adotando-se as seguintes providências 
iniciais: 

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Cubatão, 28 de abril de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PORTARIA SEHAB Nº 007/2021

A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais DETERMINA a instauração do 
Procedimento de Regularização Fundiária (REURB), nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 em área 
denominada com VILA NATAL e CAMINHO 2, 
adotando-se as seguintes providências iniciais: 

I - Registro desta Portaria, em livro próprio, em ordem 
numérica crescente;

II - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Desenvolvimento Comunitário para:

a) Elaboração de relatório social, apontando se a 
área em questão é objeto de REURB-S ou REURB-E, em 
consonância com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017;

b) Elaboração de listagem dos ocupantes da unidade 
imobiliária regularizada, com a indicação de nome civil 
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DECRETO Nº 11.444
DE 28 DE ABRIL DE 2021

A B R E  C R É D I T O  S U P L E M E N T A R  N A 
IMPORTÂNCIA DE R$ R$ 9.813.364,50 (NOVE 
M I L H Õ E S ,  O I TO C E N TO S  E  T R E Z E  M I L , 
TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS) ,  E  DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando das 
atribuições legais e de conformidade com o disposto nos 
artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.113 de 08 de abril de 
2021, 

                                        D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto,  na Secretaria Municipal de Saúde, 
um  crédito na importância de  R$ 9.813.364,50 (nove 
milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos), suplementar as 
dotações de seu orçamento vigente, observadas as 
seguintes discriminações: 

completo, RG, CPF, Estado Civil, Profissão, Filiação, 
Cônjuge ou Companheiro e número de NIS, se existente;

III - Expedição de Ordem de Serviço ao Departamento de 
Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental para:
a) Elaboração e/ou apresentação de planta do perímetro 
do núcleo com demonstração das matrículas ou transcrições 
atingidas;

b) Elaboração e/ou apresentação de projeto urbanístico 
com memoriais georreferenciados, descrevendo a gleba, 
áreas públicas, sistema viário;

c) Elaboração e/ou apresentação das unidades 
imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, 
confrontações, localização, nome do logradouro e número de 
sua designação cadastral, se houver;

d) Caso as ruas já tenham denominação oficial, juntar as 
respectivas leis;

e) Informar se o empreendimento possui aprovação 
municipal e se foi expedida Carta de "Habite-se", juntando os 
respectivos comprovantes, se for o caso;

f) Informar se incide tributação sobre o imóvel;

g) Indicar sua classificação em relação à Lei Municipal 
nº 2513/1998;

h) Indicar se há instalação de água potável, coletiva ou 
individual;

i) Indicar se há coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, coletivo ou individual;

j) Indicar se há rede de energia elétrica domiciliar;

k) Indicar se há coleta de resíduos sólidos.

Após, juntar os respectivos documentos solicitados, ao 
processo administrativo nº 12.994/2017 de Regularização 
Fundiária do núcleo em questão e retornar à Secretaria para 
ulteriores providências.

       
CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$

08
 
020704

 
103050008.2.494

 
3390.30.00

 
Material de Consumo 9.813.364,50

    TOTAL  9.813.364,50 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Cubatão, 28 de abril de 2021.

ANDREA MARIA DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Artigo 2º - O valor do crédito aberto pelo artigo anterior 
será coberto, dentro das normas vigentes, com recursos 
oriundos das anulações abaixo discriminadas:



        CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
 08 020703 101220008.2.056 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   27.000,00
 08 020704 103010008.2.038 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica   60.000,00
 08 020704 103010008.2.050 3350.43.00 Subvenções Sociais  150.000,00
 08 020704 103010008.2.050 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 102.717,30
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  352.717,30
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  388.151,50
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  119.717,30
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais    70.000,00
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais    40.000,00
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais    27.717,40
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  220.000,00
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais    50.434,40
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  125.000,00
 08 020704 103010008.2.251 3350.43.00 Subvenções Sociais  150.000,00
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios     90.000,00
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios     80.000,00
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   200.000,00
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios     55.717,30
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   176.358,60
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   176.358,80
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   202.717,30
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   132.717,40
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   352.717,30
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   180.000,00
 08 020704 103010008.2.251 4450.42.00 Auxílios   252.717,40
 08 020704 103010008.2.353 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 250.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4450.42.00 Auxílios                                                                                                                                              27.717,30
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   50.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 252.717,30
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   40.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   25.000,10
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   20.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   10.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente     8.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   60.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 155.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente     30.000,00
 08 020704 103010008.2.482 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 100.000,00  
 08 020704 103050008.2.494 3390.30.00 Material de Consumo    15.000,00
 08 020802 185420015.2.079 3350.41.00 Contribuições   247.282,90
 08 020802 185420015.2.079 3350.41.00 Contribuições    247.282,90
 08 020901 123610020.2.085 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   15.000,00
 08 020901 123610020.2.085 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   20.000,00
 08 020902 121220020.2.110 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   13.123,67
 08 020902 123610020.2.092 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   50.000,00
 08 020902 123610020.2.092 4490.52.00 Equip. e Material Permanente        20.000,00
 08 020902 123650020.2.378 3350.43.00 Subvenções Sociais    15.000,00
 08 020902 123650020.2.378 4490.52.00 Equip. e Material Permanente   32.717,10
 08 021002 154520002.1.060 4490.51.00 Obras e Instalações    40.000,00
 08 021002 154520002.1.060 4490.51.00 Obras e Instalações    40.000,00
 08 021002 154520002.1.060 4490.51.00 Obras e Instalações    49.717,00

 08 022309 082440007.2.073 4490.52.00 Equip. e Material Permanente    50.717,10
 08 022309 082440007.2.369 4450.42.00 Auxílios      34.617,00
 08 022311 082410007.2.253 4490.52.00 Equip. e Material Permanente    12.000,00
 08 022501 061820039.2.008 3350.41.00 Contribuições      50.000,00
 08 022501 061820039.2.008 3350.41.00 Contribuições      20.000,00
 08 022501 061820039.2.008 3350.41.00 Contribuições      20.000,00
 08 022501 061820039.2.008 4450.42.00 Auxílios       29.000,00
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 08 022501 061820039.2.008 4450.42.00 Auxílios   20.000,00
 08 022501 061820039.2.008 4450.42.00 Auxílios   35.000,00
 08 022501 061820039.2.008 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 50.000,00
 08 022502 061820039.2.009 3390.30.00 Material de Consumo  15.000,00
             TOTAL           9.813.364,50 

Conselho Municipal de Assistência Social
Lei Municipal 2.372 de 15/10/1996 - Alterada pela Lei 

4040 de 27/09/2019

 Cubatão, 27 de Abril de 2021.

C O N V O C A Ç Ã O  N º  2 7 5  -  R E U N I Ã O 
EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que lhe são 
conferidas em Lei, CONVOCA a Comissão Permanente de 
Políticas Públicas de Assistência Social e a Comissão da 
Conferência Municipal de Assistência Social para 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 04/05/2021 (terça-
feira), às 10:00 horas, LOCAL:  CMAS, na Rua Salgado 
Filho, 227, Jd. Costa e Silva, Cubatão/SP, 11500-270.

PAUTA:
" Conferência Municipal de Assistência Social 
"Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para enfrentar as desigualdades e 
garantir proteção social".

Simone Aparecida dos Santos Lopes
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO 
FEMININA

Criado pela Lei Municipal 1.590/1986 e Alterado 
pelas LEIS 2.779/2002 e 2.838/2003 e

Regimento Interno publicado pelo Decreto nº 
8.627/2004

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO 
N°14/2021

O Conselho Municipal da Condição Feminina de 
Cubatão - 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:

RELATÓRIO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CUBATÃO
"GARANTIAS E AVANÇOS DE DIREITOS DAS 
M U L H E R E S :  D E M O C R A C I A ,  R E S P E I TO , 
DIVERSIDADE E AUTONOMIA»

O Conselho Municipal da Condição Feminina, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 
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Social, realizou em 10 de Março de 2021, em ambiente 
virtual, devido às medidas restritivas dada a pandemia da 
COVID-19, a VIII Conferência Municipal de Políticas para as 
Mulheres - VIII CMPM, convocada pelo Decreto Municipal 
nº 11.412, de 17 de Fevereiro de 2021, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico, edição número 654, de 19 de Fevereiro de 
2021 e Resolução do Conselho Municipal da Condição 
Feminina nº 01, de 01 de Março de 2021, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do dia 02 de Março de 2021 (Ano III, 
edição 662), onde tornou público o regimento interno e as 
regras para a condução da VIII CMPM, que tem por objetivo 
geral garantir, fortalecer e ampliar a formulação e a execução 
de políticas públicas de direitos das mulheres, com vistas ao 
enfrentamento a todas as formas de violências, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, a autonomia social, 
econômica, política e cultural das mulheres no Município de 
Cubatão. A VIII CMPM apresentou como objetivos 
específicos: I - Aprovar seu regimento interno; II - Apresentar 
balanço das ações do Conselho Municipal da Condição 
Feminina na gestão 2018/2021; III - Eleger as representantes 
titulares e suplentes da sociedade civil para compor o 
Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão para 
o biênio correspondente ao período de 2021 a 2023. A 
instituição da Comissão Organizadora deu-se pelo Decreto 
Municipal nº 11.411, de 17 de Fevereiro de 2021, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico em 19 de Fevereiro de 2021, 
tendo como representantes do Conselho Municipal da 
Condição Feminina as conselheiras Ana Carolina Torres 
Azevedo, Cristina Moreira de Oliveira,  Erenita Maria 
Barbosa, Morgana de Souza Monteiro, Nailse Machado Cruz 
e Paula Ravanelli Losada e como representantes do 
Governo/Secretaria Municipal de Assistência Social: Júlio 
Evangelista Santos Junior e Tatiane Souza Barcellos.
O temário da VIII CMPM seguiu as diretrizes do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher para a realização da V 
Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (Resolução 
nº 01, de 05 de Julho de 2019-publicada no Diário Oficial da 
União em 19/08/2019), prevista para ser realizada em 
Brasília, no período de 03 a 05 de Novembro de 2021.  A VIII 
CMPM foi realizada em ambiente virtual, por meio da 
plataforma Zoom tendo como tema "Garantias e avanços de 
Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e 
Autonomia" e os seguintes eixos temáticos: I - a Política 
Nacional para as Mulheres: Avanços e desafios e o papel do 
Estado na gestão das políticas para as mulheres; II - o Sistema 
Nacional de Políticas para as Mulheres: Propostas de 
Estrutura, inter-relações, instrumentos de gestão, recursos, 
p o l í t i c a  n a c i o n a l  d e  f o r m a ç ã o ,  e s t r a t é g i a s  d e 
institucionalização, regulamentação e implementação do 
Sistema; e III - políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
Avanços e desafios e enfrentamento às violências, saúde 
integral, trabalho, autonomia econômica, participação nos 
espaços de poder e decisão, educação para a igualdade e 
diversidade. Em conformidade ao Regimento interno, foi 
d i s p o n i b i l i z a d o  d e  0 2  a  1 0  d e  M a r ç o  o  l i n k  
https://forms.gle/73UzghkEb2ka5Eez9       para inscrição e 
propostas, assim como a partir da confirmação da inscrição, 
regimento interno e o texto base disponibilizado pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Conforme 

previsto no Regimento Interno a plataforma Zoom tinha 
capacidade de 100 inscritos e obteve 131 mulheres 
inscritas, sendo que as inscritas a partir do 101ª foram 
comunicadas da condição de suplente. Conforme 
previsto no regimento interno, às 18:00 horas, por meio 
d o  a p l i c a t i v o  Z O O M ,  l i n k 
https://us02web.zoom.us/j/82303502398 foi dado 
início a VIII CMPM com a abertura da sala. Às 18:54 hs 
e transmissão ao vivo pela página do Conselho 
Municipal da Condição Feminina no Facebook - 
https://fb.watch/4vpgz1QH6P/. a Presidente do 
Conselho Municipal da Condição Feminina, Cristina 
Moreira de Oliveira fez a abertura cumprimentando e 
dando boa noite a todas e "todo" (Júlio Evangelista-
membro da comissão organizadora). Agradeceu e 
cumprimentou as autoridades representadas por Andréa 
Castro, Secretária de Habitação e Procuradora Geral no 
município; Márcia Rosa, Ex-Prefeita de Cubatão e 
Lilian Freire, Assessora da Deputada Federal Rosana 
Valle. Após liberar a entrada da lista de espera na sala 
virtual, foi dado início a VIII CMPM com a transmissão 
da música Maria, Maria; de Milton Nascimento, com 
apresentação do Coral Zanzalá, sob a regência de Nailse 
Machado (Conselheira do CMCF) e Maria Fernanda 
Tavares. Após apresentação musical e agradecimentos 
ao belo trabalho do Coral Zanzalá, foi dado 
continuidade à Conferência pela conselheira Erenita 
Maria Barbosa com a leitura do Regimento Interno. Foi 
orientado que durante a leitura as pessoas deveriam 
apresentar eventuais destaques e manifestação ao final 
da leitura. Durante a leitura foi solicitado destaque ao 
Artigo 11, do Regimento Interno pela conselheira Paula 
Ravanelli. Ao final da leitura, Paula Ravanelli observou 
que no Artigo 11, do Regimento Interno, não estava 
claro como se daria a eleição da sociedade civil. Sugeriu 
a inclusão do parágrafo 4º, nos seguintes termos: "§ 4o. 
As representantes da sociedade civil serão eleitas por 
seus pares, em cada segmento, por meio de voto 
nominal em uma única candidata titular e respectiva 
suplente". Após esclarecimento da proposta, o 
Regimento Interno foi submetido à aprovação com a 
respectiva emenda apresentada por Paula Ravanelli. Na 
sequência o Regimento Interno foi aprovado por 
unanimidade, com a alteração proposta. Em 
continuidade, Cristina Oliveira, Presidente do CMCF 
apresentou o balanço da gestão 2018-2020 e justificou a 
prorrogação do mandato devido as dificuldades de 
promover a conferência presencial em 2020, devido a 
pandemia. A prorrogação do mandato por 90 dias se deu 
por meio do Decreto Municipal nº 11.392, de 14 de 
Janeiro de 2021, e publicado no DOE em 15 de Janeiro 
de 2021 (Edição 628), expirando em 04 de Abril de 
2021. Ao iniciar a apresentação foi efetuada a 
apresentação da mesa diretora composta pela 
Presidente, Cristina Oliveira; Vice-Presidente, Ana 
Carolina Torres, Primeira Secretária, Morgana 
Monteiro e Segunda Secretária Nailse Machado. Citou 
também a presença das conselheiras Paloma, Monica, 
Sarita, Solange, Erenita, Paula Ravanelli e Cleide. A 
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apresentação segue como Anexo I deste relatório. Após a 
apresentação, às 19:30 hs, a Conselheira Nailse pontuou que 
todas que estavam em lista de espera adentraram a sala da 
Conferência, estando naquele momento com 82 participantes 
e que a partir daquele momento as participantes seriam 
divididas em três salas para discussão dos eixos conforme 
propostas apresentadas no momento da inscrição. As 
propostas foram compiladas e seriam debatidas, confirmadas 
ou não e complementadas. Após a apresentação dos eixos e 
debate todas retornariam à sala principal da Conferência para 
ratificação das propostas da VIII CMPM. Nailse informou 
que a transmissão seria paralisada devido a impossibilidade 
técnica de transmissão virtual de três ambientes 
simultaneamente, mas que após esse momento de discussão 
nos grupos/salas retornariam a sala principal para ratificar e 
aprovar as propostas da VIII CMPM, retornando assim a 
transmissão a página do facebook. A transmissão na página do 
facebook foi paralisada e as salas foram assim divididas:
Eixo I - "A Política Nacional para as Mulheres: Avanços e 
desafios e o papel do Estado na gestão das políticas para as 
mulheres" - contou com as conselheiras Cristina Oliveira e 
Morgana Monteiro como facilitadoras.
Eixo II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
Propostas de Estrutura, inter-relações, instrumentos de 
gestão, recursos, política nacional de formação, estratégias de 
institucionalização, regulamentação e implementação do 
Sistema" - contou com as conselheiras Paula Ravanelli e Ana 
Carolina Torres Azevedo como facilitadoras.
Eixo III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
Avanços e desafios e enfrentamento às violências, saúde 
integral, trabalho, autonomia econômica, participação nos 
espaços de poder e decisão, educação para a igualdade e 
diversidade" - contou com a conselheira Erenita Maria 
Barbosa e membra da comissão organizadora da VIII CMPM 
Tatiane Souza Barcellos, como facilitadoras.
Às 20:11 hs ao encerrar os tempo estabelecido para os debates 
nas salas, todas foram reconduzidas à sala principal e a 
transmissão foi reiniciada na página do facebook por meio do 
link https://fb.watch/4wDbXZC_dw/  . A conselheira Paula 
Ravanelli abriu esse segundo momento explicando a 
retomada dos trabalhos para que o público externo, que 
acompanhava a VIII CMPM pelo facebook fosse situado. Em 
sequência foram chamadas as facilitadoras Cristina Oliveira e 
Morgana Monteiro para apresentação das propostas do Eixo I. 
Durante a apresentação houve entre outros o destaque de 
Thays Emídio esclarecendo a importância de promover 
audiências públicas para efetivação do Centro de Referência 
da Mulher, proposta já encaminhada na VII Conferência em 
2018. Outro destaque apresentado foi em relação a 
necessidade de criar e garantir o acesso das mulheres às 
políticas públicas em tempos de pandemia, minimizando o 
impacto do COVID-19.
Eixo I - "A Política Nacional para as Mulheres: Avanços e 
desafios e o papel do Estado na gestão das políticas para as 
mulheres»
1. Fortalecer o controle social: ampliar o caráter deliberativo 
dos conselhos em todos os níveis para que opinem e dêem 
sugestão sobre a implantação de políticas públicas que 
impactem na desigualdade de gênero.

2. Criar nas páginas oficiais da Prefeitura de Cubatão e 
Câmara Municipal um painel indicador com dados 
estatísticos de números de mulheres com registros 
(BO) de violência doméstica, assim como os de 
mulheres na política, em todas as esferas e cargos: 
federal, estadual e municipal, nos últimos cinco anos, 
para acompanhamento da evolução.
3. Fortalecer o Sistema Nacional de Política para as 
mulheres, com oferta de recursos federais para os 
Estados e municípios que se organizarem para dele 
participar por meio da execução de suas políticas 
públicas
4. Criar políticas educacionais para defesa dos direitos 
das Mulheres no espaço democrático e igualitário no 
que se refere à Política Nacional para as Mulheres.
5. Promover a criação de espaços e ferramentas que 
estimulem a participação das mulheres nas zonas 
periféricas na política e na construção de políticas 
públicas sobre a condição feminina.
6. Discutir e avançar para se instituir o acolhimento de 
mulheres vítimas de violência doméstica com espaço 
próprio para receber a mulher e seus filhos. 
7 . Promover audiências públicas descentralizadas 
para informar e debater as expectativas das mulheres 
da cidade para a reativação efetiva do Centro de 
Referência da Mulher.
8 . Implantar a Rede de Enfrentamento à Violência 
contra a mulher com sede no Centro de Referência da 
Mulher. 
9. Estreitar relações com os serviços de atendimento à 
mulher nos diversos níveis de governo. Ampliar as 
ações transversais, no sentido de promover a igualdade 
e garantir o respeito às diversidades 
10. Criar políticas públicas para as mulheres 
especialmente durante a pandemia, com ações efetivas 
para o enfrentamento no que diz respeito a geração de 
renda, atendimento de saúde, atendimento a mulheres 
vítimas de violência, entre outros. 
11. Criar e implementar programas de transferência de 
renda direta (renda mínima) para mulheres no âmbito 
municipal.
12. Desenvolver ações e políticas públicas efetivas que 
promovam ou auxi l iem no rompimento da 
dependência econômica de mulheres (capacitação 
prevendo ações a curto, médio e longo prazo).
13. Criar e implementar um plano de autoestima social 
para a mulher cubatense em parceria entre sociedade 
civil e poder público para empoderar as mulheres da 
cidade, em especial as que sofrem violência no seu 
ambiente social/familiar.
14.  Ampliar  as ações voltadas à criação e 
implementação de políticas públicas para mulheres da 
Terceira Idade.
15. Criar conselhos permanentes com atuação direta 
nas comunidades da periferia. 
16. Criar e implementar o projeto entre Coordenadoria 
de Políticas Públicas para Mulheres, Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Educação voltada para as jovens 
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mães, mães adolescentes sobre as fases da gravidez, 
importância do pré-natal e primeiras fases de vida da criança.
17. Elaborar o Plano Municipal de Políticas e Direitos das 
Mulheres Cubatenses.
18. Criar e implementar projetos de cidadania nas escolas da 
rede municipal, especialmente junto às meninas e 
adolescentes, despertando a visão política.
19. Elaborar e executar Projeto de formação aos profissionais 
da Educação sobre a questão de gênero e violência 
doméstica, preparando-os para o enfrentamento nestas 
questões no ambiente escolar. Garantir a discussão de gênero 
no ambiente das escolas da rede pública municipal.

Ao encerrar o Eixo I, passamos ao Eixo II-"O Sistema 
Nacional de Políticas para as Mulheres: Propostas de 
Estrutura, inter-relações, instrumentos de gestão, recursos, 
po l í t i ca  nac iona l  de  fo rmação ,  e s t r a t ég ias  de 
institucionalização, regulamentação e implementação do 
Sistema", com a facilitadora Paula Ravanelli que esclareceu 
que nosso paradigma nas políticas públicas é o SUS-Sistema 
Único de Saúde, sistema melhor estruturado e fruto de 
movimentos sociais e movimento sanitarista na década de 
80. Todas as outras políticas sociais como Assistência Social, 
Meio Ambiente, etc acompanham esse modelo.  A política 
nacional das mulheres foi criada no Governo Lula, por meio 
de um ministério próprio, sendo que para compor um sistema 
baseado no sistema modelo do SUS, seria necessário que as 
outras instâncias de governo (Estados e Municípios) 
criassem uma estrutura composta por conselhos, planos e 
fundos para integrar o Sistema Nacional. A conselheira Paula 
Ravanelii apresentou que a dinâmica se daria a partir da 
leitura das propostas e que as participantes fizessem 
destaques e propostas de alteração por meio do "chat". Após 
a apresentação e ajustes, foram aprovadas as seguintes 
propostas:
II - o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
Propostas de Estrutura, inter-relações, instrumentos de 
gestão, recursos, política nacional de formação, estratégias 
de institucionalização, regulamentação e implementação do 
Sistema:
1. Implementar programas facilitadores para inserção 
de mulheres para formação e pesquisa em universidade a 
públicas e privadas.
2. Propiciar o acesso do CMCF ao Plano de Trabalho 
da Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres 
(SEMAS) com objetivo de colaborar com propostas;
3. Implementar o Fundo Municipal da Mulher para 
execução de projetos para atender essa demanda;
4. Criar  Plano Estratégico para Polí t ica de 
Enfrentamento aos efeitos da Pandemia COVID-19 junto às 
mulheres da cidade, em especial aquelas em situação de 
vulnerabilidade social.
5. Dar ampla divulgação ao SINAPOM (Sistema 
Nacional de Política para Mulheres) junto às cubatenses e 
levantamento dos principais desafios de implementação do 
Sistema na cidade. Elaboração de documento com os 
resultados e envio à SEMAS (Coordenadoria) e Secretaria 
Nacional de Política para Mulheres.
6. Divulgar e discutir do Plano Nacional de Combate à 

Violência Doméstica contra a Mulher - PNaViD, 
verificação dos gargalos para implantação na cidade e 
elaboração de documento com os resultado para envio à 
Semas (Coordenadoria) e Secretaria Nacional de Política 
para Mulheres.
7. Melhorar a infraestrutura da Delegacia da mulher 
e criar um Programa de acolhimento para às vítimas 
8. Criar consórcio intermunicipal para estruturar a 
rede de proteção regionalizada para as mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar. 
9. Criar projeto Mulheres na Política, uma vez que o 
diagnóstico apresentado pelo PNUD 2012 ficou garantida 
a sustentabilidade ambiental por meio do empoderamento 
das mulheres. Em nosso município temos apenas uma 
mulher no legislativo sendo portanto claro a insuficiência 
e falta de participação feminina. 
10. Destinar recursos para educação/capacitação e 
inserir essas políticas nas comunidades sem acesso a 
política de assistência social.
11. Garantir o cumprimento da legislação da política 
de assistência social,  no que se refere à colocar em 
pratica, investimento financeiro, fortalecer a rede de 
atendimento, capacitar os profissionais e gestores que 
sejam envolvidos com a causa.
12. Criar Espaços de acolhimento para mulheres em 
estado de vulnerabilidade
13. Criar Fundos e Planos Municipais, Estaduais e do 
Distrito Federal de Políticas para as Mulheres;
14. Garantir formação Continuada na área das 
Políticas Públicas para as Mulheres;
15. Criar e implantar o fluxo de atendimento a mulher 
vítima de violência familiar e doméstica em conjunto com 
DDM, Saúde e Assistência Social.
16. - Elaborar o Plano de Políticas Públicas, com a 
participação da sociedade civil, de forma a garantir a sua 
inclusão na lei orçamentária MUNICIPAL .
17. Estruturar e divulgar a rede de proteção e 
atendimento às mulheres em situação de violência.
18. Promover e divulgar estudos que permitam 
colher e sistematizar dados estatísticos sobre a violência 
contra mulher, visando implantar ações de combate, 
prevenção e atendimentos às mulheres vitimizadas.
19. Garantir o acesso às mulheres em situação de 
violência ao sistema de justiça.
20. Consolidar uma Atuação (poder público) juntes 
aos movimentos sociais feministas/mulheristicas 
presentes na cidade afim de traçar metas e ações para 
qualidade de vida da mulher no município;
21. Combater as IST (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis) e a gravidez na adolescência e suas 
consequências, orientando as mães sobre os cuidados da 
gestação, pré-natal e no desenvolvimento infantil. 
22. Gestar um plano político de integração com mais 
mulheres em serviços e cargos públicos, dando 
visibilidade institucional a luta mulheristica na política 
Municipal.
23. · Regulamentar no ambiente escolar as pautas 
raciais/gênero como a implementação eficiente das leis 
13.005 e 10.639, que influenciam diretamente as lutas e 
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conquistas pluriversais de mulheres no município
24. Ampliar as ações e políticas públicas de saúde e 
segurança para mulheres que se encontram em alta 
vulnerabilidade, tornando real o combate contra violência 
de gênero, garantida pelas leis 8.080/90 (SUS) e 11.340/06 
(Lei Maria da Penha);
25. Garantir por meio da iniciativa do poder público 
municipal, que integrando-se com outras esferas de governo 
e iniciativa privada captem recursos para iniciativas que 
envolvam educação e capacitação das mulheres na região;
26. Investir em comunicação tanto territorial como 
regional afim de propagar atividades, informação, ações, 
calendários e investimentos acerca da auto estima feminina 
no município;
27. Promover a transversalidade, buscando o 
desenvolver políticas públicas capazes de transformar a 
realidade de vida das mulheres, especialmente, daquelas 
que vivem em situação de vulnerabilidade.
28. Promover a regionalização da Política Pública para 
mulheres, no âmbito da região metropolitana da Baixada 
Santista. 
29. Criar uma estrutura de formação para mulheres 
contemplando suas várias fases da vida - Escola da mulher.

Passando para o Eixo III - "Políticas Públicas Temáticas 
para as Mulheres: Avanços e desafios e enfrentamento às 
violências, saúde integral, trabalho, autonomia econômica, 
participação nos espaços de poder e decisão, educação para 
a igualdade e diversidade" a facilitadora e conselheira 
Erenita destacou que não conseguiram concluir o debate na 
sala, mas devido ao adiantado da hora o debate seria 
concluído na sala principal. Foi observado algumas 
propostas duplicadas que deveriam ser sistematizadas 
posteriormente pela comissão organizadora. Após leitura 
das propostas foram abertos os destaques e em relação a 
proposta 05-" Elaborar diretrizes para ações de proteção 
contra as formas de violência contra mulheres. Incluir o 
Projeto Âmago no escopo da Coordenadoria por meio de 
parceria" foi discutido no grupo que o âmago era um 
projeto/produto da iniciativa privada e que o poder público 
não poderia privilegiar uma empresa e sim propor medidas 
de prevenção à violência, como política pública, tendo 
como exemplo o projeto âmago. Foram apresentadas mais 
05 propostas ao Eixo III.
 A conselheira Paloma Santos apresentou a proposta de 
representar o Poder Público Municipal ao Ministério 
Público para que o mesmo monitore o cumprimento de 
políticas públicas para mulheres, uma vez que as propostas 
apresentadas na Conferência de 2018 foram ignoradas, 
assim como o Conselho da Condição Feminina, que não 
contou com a participação dos representantes do Governo e 
enviou diversos ofícios que não foram respondidos. Paloma 
destacou que o município não possui ginecologista, na 
Educação a questão de gênero não é respeitada e o Centro de 
Referência da Mulher não funciona com a finalidade que foi 
proposto. Considerando a finalização do mandato, a 
conselheira Erenita manifestou o descaso do Governo 
Municipal  que não respondeu diversos ofícios 
encaminhados. Em relação as propostas da VII Conferência 

de Políticas para Mulheres realizada em 2018, poderia ter 
feito um plano de atendimento ou justificativa quanto às 
impossibilidades de atendimento, entretanto, as diversas 
propostas ou solicitações do CMCF foram ignoradas. 
Luciana Tavares denunciou que não houve campanha de 
mamografia  no  Outubro  Rosa  e  as  mulheres 
permaneceram em uma lista de espera gigantesca, 
dirigindo-se muitas vezes a municípios vizinhos. A 
conselheira Erenita sugeriu que fechássemos o EIXO III 
com a aprovação das propostas e posteriormente 
votássemos o encaminhamento apresentado pela 
conselheira Paloma Santos. Foi questionado no chat sobre 
a existência de um programa de distribuição de 
absorventes femininos pela Secretaria de Saúde. A 
conselheira Mônica informou que a cidade de São Paulo 
tem esse programa e que ele pode ser adicionado, sendo 
necessária a redação. Ana Carolina também registrou a 
proposta do Conselho da Mulher Adolescente. A 
conselheira Erenita informou a existência do Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e que pode haver 
uma interação dos dois conselhos. Esgotadas as questões 
colocadas no chat, as propostas do Eixo III foram 
aprovadas:
III - Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
Avanços e desafios e enfrentamento às violências, saúde 
integral, trabalho, autonomia econômica, participação nos 
espaços de poder e decisão, educação para a igualdade e 
diversidade. 
1. Implantar ações de conteúdo inclusivo para 
igualdade de gênero na Educação Básica e Ensino médio.
2. Articular e implementar ações da Coordenadoria 
da Mulher junto aos serviços de educação, saúde, 
assistência social, polícia e justiça.
3. Implementar diretrizes para inserção das 
mulheres cubatenses no mercado de trabalho como 
políticas públicas junto ao polo industrial via CIDE-
CIESP;
4. Elaborar diretrizes para ações de proteção contra 
as formas de violência contra mulheres. 
5. Propor medidas de prevenção à violência, como 
política pública, tendo como exemplo o projeto âmago
6. Elaborar campanha municipal para acesso das 
mulheres cubatenses às práticas de detecção precoce de 
doenças como o câncer de mama ou de colo de útero 
(educação em todas as faixas etárias).
7. Providenciar a ampliação de números de exames 
para os diagnósticos necessários para prevenção e 
tratamento da saúde da mulher, Demanda reprimida 
durante a pandemia.
8. Desenvolver programas de emancipação 
feminina, com criação de espaços de produção coletiva, de 
educação feminina, voltados para um modelo mais 
moderno de Economia.
9. Divulgar e estimular o lançamento de editais em 
todos os níveis de governo: federal, estadual e municipal) 
específicos para seleção de projetos com objetivo de 
alcançar a igualdade de gênero, por meio de parcerias com 
Entidades do Terceiro Setor. 
10. Efetuar pesquisa sobre o perfil das mulheres do 
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nosso município em relação à igualdade de gênero com 
vistas a um diagnóstico de como elas estão representadas no 
espaço publico
11. Executa r  o  aco lh imento  ins t i tuc iona l  e 
acompanhamento psicossocial as mulheres vitimas de 
violência doméstica e abuso sexual.
12. Desenvolver capacitação profissional a partir de 
demanda apresentada no mercado.
13. Fortalecer a rede de atendimento as mulheres;
14. Efetivar projetos de emancipação das mulheres 
com o conteúdo participativo, políticas públicas, direitos 
humanos, educação para igualdade e diversidade visando 
sua participação nos espaços de decisão.
15. Implantar Programa Social de auxílio financeiro e 
social (transferência de renda).
16. Promover programa de humanização na rede de 
saúde com ações voltadas a revisão do processo de formação 
dos profissionais e a saúde da mulher na sua integralidade. 
17. Garantir o atendimento e acompanhamento 
psicológico ou psiquiátrico, com a busca ativa, se 
necessário.
18. Garantir o atendimento 24 horas na Delegacia de 
Defesa da Mulher de Cubatão, prevendo o acolhimento e 
atendimento humanizado, sendo necessário garantir a 
estrutura com os devidos recursos humanos e materiais. 
(Reinvindicação antiga encaminhada ao Governo do 
Estado)
19. Executar Projetos que propiciem o debate sobre 
questões de gênero e equidade, inclusive relações abusivas e 
as diversas violências que as mulheres sofrem para crianças, 
adolescentes e jovens
20. Desenvolver ações diversificados para saúde da 
Mulher, principalmente, psicológica, para que elas se 
sintam valorizadas, combatendo a depressão e outras 
doenças afetas a saúde mental. 
21. Planejar e executar ações de incentivo ao 
empreendedorismo e a novas estratégias para sobrevivência 
após a pandemia
22. Promover ações de sensibilização na Secretaria de 
Educação criando e oferecendo cursos/eventos sobre a 
questão de gênero às famílias de alunos e aos educadores da 
rede municipal
23. Criar, com urgência, a Rede de Enfrentamento a 
violência contra a mulher
24. Criar e viabilizar recursos financeiros para o Fundo 
Municipal de Políticas para Mulheres (minuta de lei 
encaminhada pelo Conselho Municipal da Condição 
Feminina em 2019).
25. Ampliar e fortalecer CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) e CREAS (Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social), em áreas de 
vulnerabilidade, com o objetivo de integrar e articular os 
serviços de atendimento às mulheres em situação de 
violência sendo o mesmo coordenado pela Assessoria de 
Políticas Públicas para Mulheres.
26. Realizar estudos e apresentar fluxo de atendimento 
às mulheres com dependência álcool e outras drogas, 
depressão e outras doenças relacionadas a saúde mental.
27. Criar Rede de apoio para mulheres em situação de 

vulnerabilidade e violência
28. Criar planos midiáticos e usar os canais de 
comunicação para ampliar as pautas e lutas das mulheres
29. Valorizar e aproveitar as potências culturais 
locais, buscando aproximar poder público/ Privado e 
Sociedade Civil a fim de traçar metodologias amplas para 
atender as necessidades da cidade a curto, médio e longo 
prazo.
30. Estreitar laços entre as secretarias afins 
proporcionando uma educação/colaboração comunitária 
com participação integral de todos os órgãos públicos e 
uma escuta ativa e participativa da comunidade.
31. Elaborar Leis mais rígidas para o combate à 
violência contra mulher para sua proteção.
32. Criar espaços para o debate e o combate à 
violência de gênero e de diversidade sexual (LBTQIA+ - 
Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Travestis, Queer, 
Intersexo, Assexuais e outras). 
33. Implementar as ações para educação em direitos 
humanos.
34. Inserir o tema violência de gênero e combate ao 
assédio nas escolas.
35. Garantir direitos para mulheres transexuais e 
travestis nos serviços públicos. 
36. Cr iar  ações  educat ivas  de  denúncia  e 
acompanhamento de violência na infância.
37. Realizar rodas de conversa sobre gravidez na 
adolescência.
38. Criar projetos de geração de renda nos bairros-
Economia Solidária alinhando-se ao Forum de economia 
solidária.
39. P r o m o v e r  a ç õ e s  p a r a  i n s e r ç ã o  d a 
mulher/adolescente infratora que sai do sistema 
penitenciário/Fundação CASA no mercado de trabalho.
40. Realizar rodas de conversa sobre "cuidados" com 
o próprio corpo, construção da identidade e projetos de 
vida na rede educacional do município.
41. Disponibilizar por meio da Secretaria de Saúde 
absorventes femininos para crianças,  adolescentes e 
pessoas em situação de vulnerabilidade.
Após aprovação do Eixo III, a conselheira Paula 
Ravanelli colocou em votação a proposta da Conselheira 
Paloma Santos que sugere a representação do Governo 
Municipal ao Ministério Público para que monitore o 
cumprimento das propostas apresentadas na VII e VIII 
Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, tendo 
em vista o pós-pandemia e a necessidade de amparo no 
que se refere a saúde, trabalho, renda, educação, 
convivência familiar, combate à violência e atendimento 
jurídico. Para registro do processo de votação foi 
questionado se havia alguém contra e na ausência de 
manifestações foi aprovada a representação por 
unanimidade.
Seguindo ao último item proposto para a Conferência que 
era eleger as representantes titulares e suplentes da 
sociedade civil para compor o Conselho Municipal da 
Condição Feminina de Cubatão para o biênio 
correspondente ao período de 2021 a 2023 foi acordado 
na comissão que esse processo seria conduzido pela 
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SEMAS-Secretaria Municipal de Assistência Social, na 
pessoa do membro da comissão organizadora, Júlio 
Evangelista. Considerando que Júlio entrou na Conferência 
após o início, Paula Ravanelli informou que o processo seria 
simples. Primeira pergunta: existem pessoas representantes 
de grupos da terceira idade? Caso existam mais que uma 
titular e suplente, seriam encaminhadas para decisão de titular 
e suplente em uma sala à parte. Segunda pergunta: existem 
representantes de sindicatos dos trabalhadores com base 
territorial no município? Se existirem mais que uma 
candidata a titular e suplente seriam conduzidas a sala para 
escolha de titular e suplente. As demais candidatas a 
representantes do conselho pela sociedade civil 
permaneceriam na sala para eleição de 08 titulares e 08 
suplentes. Assumindo a condução desse processo eleitoral, 
Júlio Evangelista, baseado na Lei Ordinária que criou o 
Conselho, Artigo 2º, questionou se havia representantes das 
organizações comunitárias da terceira idade. Não se 
apresentaram candidatas. Em sequência, questionou a 
existência de candidatas representantes dos Sindicatos dos 
trabalhadores com base territorial no município. Apresentou-
se como titular, Paloma dos Santos e como Suplente, Cleide 
dos Santos Barbosa. Não havendo outras candidatos, 
automaticamente estão eleitas a compor o CMCF para a 
gestão 2021-2023. Em continuidade a composição de 8 
titulares e 8 suplentes, Júlio Evangelista questionou as 
interessadas a compor o CMCF na nova gestão. 
Apresentaram-se: 1. Eliana Tavares (titular) e Edna Araújo 
(suplente); 2.Cristina Moreira de Oliveira (titular) e Samia 
Murad Barbosa (suplente); 3.Bruna Moreira Xavier (titular) e 
Yasmin de Abreu Brandão (suplente); 4.Joelma Santos 
Oliveira (titular) e Amanda Cristina (suplente); 5. Paula 
Ravanelli (titular) e Thays Emidio (suplente); 6. Ana Carolina 
Torres Azevedo (titular) e Paula D'Albuquerque (suplente);7. 
Alisse Ribeiro (titular) e Sandy Andrade Santos (suplente) e 
8. Vilma Rosa da Conceição (titular) e Laís Eliane Alvarez 
(suplente). Júlio Evangelista repetiu a pergunta se haviam 
mais interessadas a compor o CMCF e não havendo mais 
interessadas, foram eleitas as 8 titulares e respectivas 
suplentes.
Encerrando o processo da primeira conferência virtual, houve 
manifestações parabenizando o processo. A conselheira 
Morgana Monteiro parabenizou a gestão da Cristina Oliveira 
e suas lutas para que a gestão chegasse ao final. Reforçou a 
alegria de ver 131 inscrições. Manifestou grande admiração 
por Cristina Oliveira. Paula Ravanelli agradeceu a Karol 
Torres que assumiu o CMCF no período de afastamento de 
Cristina Oliveira. Nailse Machado reforçou a importância da 
participação, independentemente de ter o mandato de 
conselheira. Cristina Oliveira agradeceu as palavras dirigidas 
a ela e admitiu o aprendizado. Agradeceu ao Júlio Evangelista 
pelo empenho no processo. A conselheira Erenita informou 
que em alguns momentos foi pessimista, mas venceu o lado 
"Poliana" e tudo deu certo. Deixou como mensagem para a 
próxima gestão o foco na política pública para que mulheres 
não fiquem refém de ter que conhecer alguém para que os 
serviços funcionem. A conselheira Mônica parabenizou todas 
as eleitas. Cristina Oliveira parabenizou a OSC Soroptimist 
Cubatão que se fez presente com várias representantes como a 

Erenita, Eliana Tavares, Solange, Edna, Nadir e Sonia 
Onuki. Finalizando foi apresentada a música "Senhoras", 
com letra da Conselheira Mônica Marques, música do 
Paulo César Luz e voz de Mirian Bezerra. A VIII CMPM 
foi encerrada às 22:00 horas.
               Relatora: Erenita Maria Barbosa
Comissão Organizadora da VIII CMPM:
Representantes do Conselho Municipal da Condição 
Feminina: Ana Carolina Torres Azevedo, Cristina 
Moreira de Oliveira, Erenita Maria Barbosa, Morgana de 
Souza Monteiro, Nailse Machado Cruz e Paula Ravanelli 
Losada.
Representantes do Governo/Secretaria Municipal de 
Assistência Social: Júlio Evangelista Santos Junior e 
Tatiane Souza Barcellos.

ANEXO I 
B A L A N Ç O  C O N S E L H O  M U N I C I PA L D A 
CONDIÇÃO FEMININA
GESTÃO 2019-2021

Apresentação da Mesa Diretora
Presidente - Cristina Moreira de Oliveira
Vice-presidente - Ana Carolina Torres de Azevedo
1ª secretária - Morgana Souza Monteiro
2ª secretária - Nailse Machado Cruz

Procedimentos administrativos da gestão
2021 - 7 editais, 1 resolução, 6 ofícios
2020 - 25 editais, 1 resolução, 6 ofícios
2019 - 25 editais, 70 ofícios
25 reuniões ordinárias

Processos protocolados em andamento - que estão 
tramitando:
5.185/2019 - Reformulação da lei do Conselho 
(22/04/2019)
5.186/2019 - Minuta do projeto de lei que cria o Fundo 
Municipal dos Direitos das Mulheres (022/04/2019)

Projetos em andamento
- Participação no projeto OAB Mulher, em atendimento a 
mulheres vítimas de violência
- Participação no projeto Homem Sim, Consciente 
Também, da Delegacia da Mulher de Cubatão
- Criação da rede de Enfrentamento à violência contra a 
Mulher (paralisado devido à pandemia)

Mulheres atendidas
- Foram atendidas nesta gestão aproximadamente 120 
mulheres pelos meios: presencial, telefone, aplicativo de 
mensagem (WhatsApp), encaminhamentos, redes 
sociais, eventos e projetos.
- Uma média de 10 mulheres por mês.

Mulheres encaminhadas para abrigo: 01
Mulheres recambiadas para suas cidades de origem: 02

Eventos e ações



19/03/19 - Inauguração da sala do Conselho
24/04/19 - Primeira palestra realizada pelo CMCF com 
Clarice Rebouças (sobre empreendedorismo)
23/05/19 - Workshop de empoderamento da mulher no 
trabalho e na vida
31/05/19 - Palestra "Perspectiva para as mulheres 
candidatas em 2020"
27/07/19 - Palestra sobre Tráfico Internacional de Mulheres 
e visita ao Cemitério Israelita de Cubatão (Cemitério das 
Polacas)
25/11/19 - Caminhada Laranja
03/02/20 - Após solicitação da ampliação da comunicação 
sobre a lei municipal 3744/2015 que autoriza o transporte 
coletivo e alternativo a parar para os usuários fora dos 
pontos de ônibus entre 22h e 5h da madrugada, fizemos 
visita à empresa responsável pelos ônibus para verificar se 
havia sinalização sobre o assunto. 
Desde o início da pandemia (março de 2020), paralisamos 
todos os eventos presenciais e realizamos várias 
t ransmissões  ao  v ivo  ( l ives )  -  uma por  mês , 
aproximadamente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da 
Secretaria Municipal de Gestão,                             C O N V 
O C A  os  candidatos abaixo relacionados a comparecerem 
no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida 
Pedro Jose Cardoso, 239 - Mezanino do Edifício Castro - 
Vila Paulista -Cubatão SP no dia 30/04/2021,  as 9:30 horas,  
para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme 
edital do Concurso Público n.º 01/2019.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
- O não comparecimento no dia mencionado. 
- A não entrega dos resultados de exames admissionais ao 
Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias 
úteis após data de comparecimento determinada neste 
edital.

104 - ANALISTA I - ASSISTENTE SOCIAL

Cubatão, 28 de abril de 2021
"488º da Fundação do Povoado»
"72º da Emancipação»
 

                  CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
                  Secretária Municipal de Gestão

CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS
EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO

CONCURSO 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  G e s t ã o ,  c o m u n i c a  a 
DESCLASSIFICAÇÃO da candidata aprovada no 
Concurso Público Edital nº 01/2019, relacionada abaixo, por 
motivo de não comparecimento para os exames médicos 
admissionais.

104 - ANALISTA I - ASSISTENTE SOCIAL

Cubatão, 28 de abril de 2021
"488º da Fundação do Povoado»

"72º da Emancipação»
 

 CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão

Nome  
Inscrição Classificação

NAYARA MOREIRA GATTI  6470 22º Geral

CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO 01/2019

Nome

 
Inscrição Classificação

NATHAAN MENESES DOS SANTOS  1674
23º Geral

Dispensa de Licitação - Processo nº 4409/2019

Fica ratificada a Dispensa de Licitação pelo Exmo. Sr. 
Secretário Municipal de Finanças, com fundamento no 
artigo 24, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, para contratação de empresa 
especializada de serviços técnicos de levantamentos 
topográficos planialtimétricos, cadastral e sondagem, na 
área limítrofe das ocupações em área de risco e de 
proteção. ITEM 01. Empresa: PROBASE ENGENHARIA 
LTDA. Valor: R$ 197.193,90. 

Cubatão, 28 de Abril de 2021.
"488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação".

 Marcia Maria dos Santos Silva
 Divisão de Comunicações - Chefe.

,
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, FAZ SABER a todos os 
que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, 
que em cumprimento ao disposto no Acórdão TC-
019146.989.17-3, cuja Prestação de Contas referente ao 
período de 2017 do Instituto Medicina, Saúde e Vida - 
IMSV foi julgada irregular, sendo condenada a restituir aos 
cofres públicos a importância de R$ 2.794.000,00. Diante 
do exposto, serve o presente para estipular o prazo de 30 
(trinta) dias para restituição do valor supramencionado, 
sob pena de inscrição em dívida ativa. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Cubatão, 26 de abril de 2021. ELIANE APARECIDA 
TANIOLO, Secretária Municipal de Saúde.     

RODRIGO DIAS SILVA
Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde

ELIANE A. TANIOLO
Secretaria Municipal de Saúde

Prorrogação do prazo de inscrições e Alteração da 
data de realização das Eleições dos Conselhos 

Administrativo e Fiscal da Caixa de Previdência 
previsto no Edital de Convocação nº 002/2021.

O Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores 
Municipais de Cubatão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso XIX do artigo 27, da Lei Municipal 
nº 2.641, de 9 de junho de 2000, resolve alterar a data de 
realização das eleições para 19/05/2021, das 9h00 às 
17h00, nas dependências da Caixa de Previdência dos 
Servidores Municipais de Cubatão, Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 1000; e reabrir o prazo para novas 
inscrições de 29/04/2021 a 07/05/2021, das 10h00 às 
12h00 e das 14h00 às 16h00, na Caixa de Previdência; ou 
através do email contato@caixacubatao.sp.gov.br, 
mediante a entrega da petição assinada e digitalizada, 
juntamente com documento de identificação, a partir das 
10h00 do dia 29/04/2021 e até às 16h00 do dia 07/05/2021; 
tendo em vista que não foi atingida a quantidade mínima de 
inscrições para as Eleições dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal da Caixa de Previdência; nos termos dos artigos 38 a 
49 da Lei Municipal supracitada,.
Os demais termos do edital de convocação nº 002/2021, 
publicado em 15/04/2021, permanecem inalterados.

Cubatão, 27 de abril de 2021.
Igor Matthaus Miranda Leite

Superintendente
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