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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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ATAS

COMISSÃO
Portaria nº 42/2019

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
EDITAL Nº 175/2019
Ata da sessão pública para recebimento dos envelopes de “Credenciamento e
Habilitação”, em atenção à CHAMADA PÚBLICA N° 02/2019, objetivando o
Credenciamento de empresas interessadas em firmar contrato com o município de
Birigui para contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços médicos para
execução de consultas, exames e procedimentos de especialidades a serem realizadas
no ambulatório de saúde mental, ambulatório de saúde da criança e centro de
especialidades da Secretaria Municipal de Saúde de Birigui, por um período de 12
(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, conforme especificações
do anexo I do Edital, conforme Cláusula Primeira – do Objeto, as normas e condições
especificadas, bem como a minuta do Edital, fazendo o mesmo, parte integrante do
Edital. Às oito horas do dia 19 de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se
nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde – Sala de Reuniões, os membros
da Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 10, de 19 de Janeiro de 2021,
sem a presença da representante da Pasta Requisitante, e a apresentação do
envelope da empresa qual seja: 25) CLÍNICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E
IMAGEM-COTI, CNPJ: 05.480.415/0001-23 (sem representante presente – protocolou
em balcão). Os trabalhos se iniciaram com o recebimento da Pasta composta pelos
documentos que formam o processo de chamamento público em questão. Inicialmente,
antes de adentrarmos no mérito no qual esta Comissão foi designada (Credenciamento
e Fiscalização), se faz necessário esclarecer que os trabalhos técnicos foram
desenvolvidos pela Secretaria envolvida, sendo a Secretaria Municipal de Saúde, tendo
se iniciado com o Termo de Referência nº 51/2.019 comprovação de pesquisa prévia
de preços dos serviços relacionados no Edital, DEPMAT/SL Nº1081/2019, Ofício
Nº199/2019-AT, Memorando nº 116/2019 – ACB, Ofício Nº204/2019-AT, a Portaria nº
42, de 23 de Julho de 2019 e publicação no Diário Oficial, Nota de Reserva, o Edital nº
175/2019 da Chamada Pública nº 02/2019 e seus anexos e assinado pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal e pela Secretaria Requisitante, o pedido de Parecer Jurídico inicial, o
1
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Parecer Jurídico, Ofício Nº 01/2019-RSA solicitando autorização para abertura do
credenciamento, pedido de publicação e publicação no Diário Oficial, Memorando
19/2019-LHCM o Parecer Jurídico Nº365/2019/DLC/SNJ sobre as alterações
necessárias no Edital, de publicação no sítio virtual da prefeitura a respeito da abertura,
bem como da retificação da Chamada Pública 02/2019, a minuta do Edital com as
alterações sugeridas. Assim sendo todos os atos anteriores e posteriores ao
julgamento desta Comissão, são de responsabilidade de seus autores, respondendo os
membros desta Comissão somente pelo julgamento. Diante de todo o exposto,
recebemos da Seção de Protocolo, rigorosamente protocolado conforme determinado
em Edital, tendo apresentado o envelope a seguinte empresa: 25) CLÍNICA DE
ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM-COTI, CNPJ: 05.480.415/0001-23 (sem
representante presente – protocolou em balcão). A seguir foram verificados os
aspectos formais, inviolabilidade e rubricado o envelope por todos os presentes. Na
sequência deu-se a abertura do envelope, sendo rubricado pelos presentes.
Sequencialmente prosseguiu-se com a verificação do CNPJ da empresa, no portal
eletrônico do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo e Portal da Transparência da
Controladoria Geral da União, onde foi verificada a regularidade da mesma. Analisadas
as documentações exigidas no instrumento convocatório citado acima, bem como, a
declaração de atendimento a cláusula 1.3 do Edital, onde a mesma especifica os
serviços, quantitativos, bem como os valores a serem contratados compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado, empregando-se como parâmetro, a
cotação constante dos autos do processo e providenciada pela Secretaria de Saúde,
esta Comissão de Seleção, procedeu com a classificação da Organização da
Sociedade Civil, citada acima. Analisados os documentos de acordo com as exigências
do instrumento convocatório, esta Comissão de Seleção, decidiu pela HABILITAÇÃO
da

Organização

da

Sociedade

Civil:

25)

CLÍNICA

DE

ORTOPEDIA,

TRAUMATOLOGIA E IMAGEM-COTI, CNPJ: 05.480.415/0001-23 (sem representante
presente – protocolou em balcão), por atender a todas as exigências editalícias
concernentes a fase de habilitação. Nestes termos, por haver ciência e concordância
de todos os presentes, bem como, pelos atos praticados se apresentarem em
consonância com os critérios pertinentes e adequados ao Edital, e vencidos os
2
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regulares procedimentos, a Comissão de Seleção decidi pelo critério de julgamento
para o item que constitui o objeto do Chamamento Público, declarar VENCEDORA do
certame a empresa: 25) CLÍNICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEMCOTI, CNPJ: 05.480.415/0001-23 sem representante presente – protocolou em
balcão), com valores declarados em acordo com o edital. Nada mais havendo a tratar,
foi dada por encerrada a presente Sessão Pública e a atuação da Comissão de
Credenciamento e Fiscalização, retornando o processo à Secretaria de Saúde para o
prosseguimento dos trâmites.
Comissão de Seleção:
Renata Nascimento de Medeiros Serra_____________________________________
Silvana Rodrigues D.C.Anchieta ___________________________________
Silvia Mara Santini Nogaroto ______________________________________________

Empresa:
25) CLÍNICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM-COTI, CNPJ:
05.480.415/0001-23

3
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO
Em cumprimento a Lei N. 6.559, de 19 de abril de 2018, comunicamos o parecer
favorável a substituição das árvores abaixo:
•
•
•

•
•
•

Localização: Rua Consolação, nº 865 – Jardim Pinheiros
Quantidade: (01)
Espécie: Oiti (Licania tomentosa) comprometendo o túmulo localizado no
Cemitério da Consolação na Quadra 13, Perpétua 20226, Fila 15
Responsável pela execução do serviço: Carlos Alberto de Oliveira
CPF: 057.687.258-06
Forma de compensação: plantio de árvore no mesmo endereço

Birigui, 28 de abril de 2022.

André Luiz Branco
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 07 de abril de 2022
Aos sete dias do mês de abril de 2022, em ambiente online, através da plataforma Google Meet,
pelo link de acesso https://meet.google.com/vft-txnv-okb, às 8 horas, teve início a reunião
extraordinária do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). Verificando a
presença dos conselheiros, a secretária Patrícia Saraiva, dando início a abertura da reunião,
justificou a ausência do presidente do CTER, por participar da Reunião do APL Moveleiro de
Birigui, realizada pela SDE na sede da Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB), em
mesmo dia e horário. Após a verificação dos presentes aguardando para quórum, a secretária
iniciou, conforme pauta, citando o início das atividades das bolsistas do Programa Bolsa Trabalho,
com início em 07 de março do recorrente ano, abordou que as participantes ativas estão
inseridas em diversos departamentos da Prefeitura de Birigui, como: Secretaria de Cultura;
Biblioteca; Céu da Artes; Perícia; Recursos Humanos da Prefeitura; Secretaria de Saúde, no
Programa Birigui Pela Vida, Secretaria de Esportes; escolas municipais; Restaurante Popular;
Programa de Aquisição de Alimentos; Departamento Social, entre diversos outros. Destacou que
são 100 vagas e que houve convocação para as vagas remanescentes. Concluiu que essa primeira
fase de implantação do Programa foi produtiva e válida, citou pendências com relação a
pagamentos de bolsistas de chamadas anteriores e que esses problemas foram direcionados para
a PRODESP, bem como, as bolsistas orientadas a fazerem contato com o 0800, porém, em alguns
casos sem retorno. Adentrando no próximo item da pauta, abordou a formatura do curso de
Soldagem Básica da Carreta do Via Rápida. Comentou brevemente sobre o curso e agradeceu a
participação do conselheiro Eric Bonini, que ministrou orientações na montagem de currículos,
por meio do Programa criado, “Laboratório de Currículos”, aos alunos na ETEC Birigui. Comentou
sobre a participação de duas empresas no laboratório que levaram os currículos dos participantes
e os convocaram para entrevistas de emprego. A secretária considerou válida a iniciativa,
apontou a demanda levantada pela Secretaria de Assistência Social na solicitação do curso de
Jardinagem do Programa Via Rápida, disse que o pedido já foi inscrito na plataforma Meu
Emprego, além do curso de Cuidador de Idosos. Na sequência, a secretária sinalizou que
encaminharia no grupo do CTER, a listagem de cursos para que os conselheiros levantassem
opções de formação para que o Conselho solicitasse na plataforma do Programa com a ciência da
senhora Patrícia Bansi do Governo do Estado. Abrindo oportunidade para os conselheiros, a
senhora Milene do Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas, fez considerações e solicitou reunião
presencial para tratar de um projeto de qualificação para os trabalhadores do setor calçadista,
com a apoio do governo Estadual, semelhante a um exemplo que leu implementado no setor
sucroalcooleiro. A solicitação contemplou a todos e a reunião ficou agendada para o dia 14 de
abril na sede do Sindicado das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (SINBI). Dando
prosseguimento, a conselheira encaminhou para o encerramento, agradecendo a presença e
participação de todos.
____________________________
Marco Aurélio Barbosa de Souza
Presidente do CTER

____________________________
Patrícia Saraiva
Secretária
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ATA nº 02/2022
Ata da Assembleia Geral Ordinária do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, no auditório
Centro Administrativo "Leonardo Sabioni", site a Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, teve
início a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
doravante denominado somente COMUDE, para apresentação dos representantes do Poder Público e
eleição dos representantes da Sociedade Civil para comporem o Conselho para Gestão 2022/2024,
sob a Presidência da Conselheira Patrícia Saraiva e na presença dos(as) Senhores(as)
Conselheiros(as) e demais autoridades, conforme Livro de Presença em sua folha de número 33
(trinta e três), frente. AUSÊNCIAS CONSELHEIROS: em cumprimento ao art. 18 do Regimento
Interno deste Conselho, apresentaram justitificativas: Cláudia Ravello (ADEFIBI) demanda no
trabalho, Beatriz Carini (Cultura) e Marlene Aguilar (SDE) em gozo de férias, Luciana da Costa
Santos (Diretoria de Ensino), Maria Lúcia Terra (Educação) e Andréa Castilho (Saúde) em
capacitação, Edison Feraz Filho (Esportes) em aula e Silvia Mestriner (SINBI) demanda no setor.
Todos os órgãos foram representados pelo titular ou suplente. PAUTA 01 –

ABERTURA -

APRESENTAÇÃO. A Presidente em exercício Patrícia Saraiva agradeceu a presença de todos e
passou a palavra à Primeira Dama e Secretária de Assistência Social Sra. Silvana Caetano Gomes
Leal Milani, que também agradeceu a presença e se colocou a disposição para esta conquista de
políticas públicas às pessoas com deficiência em nosso Município. Ato seguinte, a servidora
Fernanda Pazian fez a apresentação das atribuições do COMUDE e das conquistas e eventos que a
Gestão passada (2020/2022) realizou em prol aos direitos das pessoas com deficiência. Após, foi
oportunizada a cada representante se apresentar. PAUTA 02 – COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS –
2.1. INDICADOS PELO PODER PÚBLICO: ficam legitimados pelos seguintes Órgãos e por seus
representantes (titular e suplente, respectivamente): Secretaria Municipal de Assistência Social por
Érika de Cássia Oliveira Pavon e Andréia Gianesi dos Santos; Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo por Lucinei Cavalari Volpe e Beatriz Tossato Carini; Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico por Patricia Pereira Saraiva e Marlene Adriana Zilli Aguilar; Secretaria
Municipal de Esportes por Caio Cesar Gardenal e Edison Luis Ferraz Filho; Secretaria Municipal de
Saúde por Andréa Maria Castilho e Marta Trevisan Junqueira e Silva; Secretaria Municipal de
Educação por Maria Lúcia Terra e Miriá Marques Moreno; Diretoria Regional de Ensino por Gisele
Scalise de Camargo Verdinasse e Luciana da Costa Santos. 2.2. ELEIÇÃO DOS INSCRITOS DA
SOCIEDADE CIVIL: ficam legitimados pelas seguintes Entidades e por seus representantes (titular
p. 01/02
Secretaria-Executiva: Rua Roberto Clark nº 543, Centro, Birigui/SP
Telefone (18) 3644-9014
e-mail: comudebiriguisp@gmail.com
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e suplente, r.): para ENTIDADE PATRONAL o Sindicato Das Indústrias Do Calçado
E Vestuário De Birigui (SINBI) por Fernanda Mantovani Cechin e Silvia Aparecida Mestriner; para
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA a Associação
De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Birigui (APAE) por Mirian Maria Teixeira e Isabela Maria
Sanches Matos e a Associação dos Deficientes Físicos de Birigui (ADEFIBI) por Claudia Alexandra
Arevalo Ravello e Francisca do Nascimento Silva Meira; para REPRESENTANTE LEGAL OU O
PRÓPRIO USUÁRIO, por Ane Daniellen Aparecida Alexandre de Holanda e Cleber Alves de
Miranda, Cícera Joana da Conceição Custódio e Celso Romão Ramirez; Jéssica Silvano Rodrigues e
Carlos Neri Palacio, Roberto Michel Silva de Holanda e Elaine Aparecida Pedro Silva. 2.3. MESA
DIRETORA: foi aberta aos interessados se candidatarem para Composição da Mesa Diretora, após a
apresentação dos interessados e eleição por unanimidade, a Mesa Diretora ficou assim composta em
paridade: Presidente Roberto Michel Silva de Holanda (Representante Legal de usuários), VicePresidente Jéssica Silvano Rodrigues (Representante Legal de usuários), Primeira Secretária Patricia
Pereira Saraiva (Secretaria Desenvolvimento Econômico), e Segunda Secretária Andréia Gianesi dos
Santos (Secretaria de Assistência Social). 2.4. POSSE DA COMPOSIÇÃO E DA MESA
DIRETORA: a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Silvana Caetano Gomes Leal Milani
agradeceu novamente a disposição de todos, reforçando a importância e atribuições do Conselho
perante a sociedade na busca pelo aprimoramento de ações dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Findo, declarou a posse da nova Composição e da Mesa Diretora que atuarão na Gestão 2022/2024.
PAUTA 03 - CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS: após a servidora Fernanda Pazian
esclareceu sobre as Reuniões Ordinárias e os prazos de publicações em Diário Oficial, ficou
deliberado que as Reuniões Ordinárias acontecerão às quartas-feiras, preferencialmente nas terceiras
quartas-feiras do mês, de modo online via aplicativo Google Meet. 3.1. REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA: a servidora Fernanda Pazian propôs de realizar uma Reunião Extraordinária
com pauta única sobre o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, a fim de se organizar em
tempo possíveis eventos; ficando, então, deliberado a reunião ocorrer dia 23 ou 30 de março.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada as atividades da Assembleia, o novo
Presidente Roberto Michel Silva de Holanda declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença
de todos. E para constar, eu, Fernanda Tardivo Pazian, Secretária ad hoc, lavrei a presente Ata nº
02/2022, que depois de aprovada, será assinada pela Presidente e por mim.

ROBERTO MICHEL SILVA DE HOLANDA
Presidente

Fernanda Tardivo Pazian
Oficial Admininistrativo
p. 02/02
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ATA nº 03/2022
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Birigui.
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por participação
online via plataforma “Google Meet”, URL da reunião:https://meet.google.com/frz-mcdm-sso,
teve início a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, doravante denominado COMUDE, Gestão 2022/2024, na presença dos Senhores(as)
Conselheiros(as) e demais presentes, conforme Livro de Presença em sua folha de número 33
(trinta e três) verso. ABERTURA. AUSÊNCIAS DE CONSELHEIROS: em cumprimento ao
artigo 18 do Regimento Interno deste COMUDE, os Conselheiros que apresentaram justificativas:
Francisca Meira (ADEFIBI) demanda no trabalho, Lucinei Volpe (Cultura) em evento do setor,
Gisele Verdinasse (Diretoria de Ensino) e Maria Lúcia Terra (Educação) ambas convocadas para
júri,

Miriá

Moreno

(Educação)

em

reunião

no

setor.

PAUTA

ÚNICA

–

DIA

INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO (02 DE ABRIL): o
Presidente Michel de Holanda, representante das PcD, agradeceu a presença de todos nesta
extraordinária e compartilhou que a intenção é fazer alguma atividade em referência ao Mês do
Autismo, ainda que de menor expressão devido ao curto prazo que temos, mas não deixarmos de
projetar algo; ideias iniciais seriam uma roda de conversa ou distribuição de panfletos com intuito
de esclarecer sobre o que é o Autismo. A Conselheira Mirian Teixeira, representante da APAE, se
colocou a disposição para verificar se a APAE possui material para disponibilizar, também
lembrou da importância de divulgarmos junto a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com
Espectro Autista); a servidora Fernanda Pazian lembrou do evento Setembro Verde realizado na
Praça Dr. Gama e que foi muito enriquecedor, e o Presidente Michel propôs de realizarmos um
evento também na Praça, divulgarmos estas informações, colocar cartazes também; ficou proposto
de analisarmos com a Cultura se ainda possuem uma tenda para disponibilizar assim colocaríamos
ali a disposição da população alguns profissionais para orientação, bem como a servidora
Fernanda se colocou a disposição para fazer os agendamentos da CIPTEA, em que pese não ser
técnica para prestar orientações, poderia realizar este agendamento. Com a palavra, o Presidente
Michel de Holanda propôs a realização deste evento no dia 30 de abril, devido ao curto prazo que
temos e feriados e pontos facultativos, assim fecharíamos o mês de abril com o evento de
Conscientização. Proposta de evento e data aprovada por todos. A Conselheira Mirian Teixeira se
Secretaria Executiva: Rua Roberto Clark nº 543, Centro, Birigui/SP
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colocou a disposição para conversar na APAE se poderão participar prestando este apoio técnico,
bem como convidar os colaboradores e usuários para participar do evento. Neste momento, o
Presidente Michel de Holanda lembrou da importância de criarmos um fluxograma sobre a rede
de atendimento à pessoas com deficiência, que percebe esta carência de informações no
município. A Conselheira Mirian Teixeira em concordância lembrou do CER de Araçatuba e
Penápolis, e esclareceu sobre os protocolos de atendimentos que a APAE oferta às crianças que
estão vinculadas à Educação, e a falta que o CER também representa na nossa cidade. Retornando
sobre o evento, a Conselheira Beatriz Carini, representante da Secretaria de Cultura, esclareceu
que a solicitação do uso do espaço público deve ser direcionado ao Prefeito e que infelizmente a
Cultura não possui mais tenda. O Presidente Michel de Holanda propôs também de tentarmos a
parceria/patrocínio em trazer brinquedos recreativos para realmente efetivar esta inclusão e atrair
toda a população e perguntou se alguém tem indicação de parceiros; a servidora Fernanda
lembrou que na Praça Dr. Gama temos os brinquedos inclusivos, que podemos alocar os
brinquedos recreativos ao lado para concretizar esta atração e inclusão; por sua vez, a Conselheira
Jéssica Rodrigues, representante de PcD, se colocou a disposição para solicitar nas entidades
privadas, como mercado, estas parcerias e doações de materiais, propôs de fazer uma relação do
que precisamos e prioridades; neste ponto, o Presidente Michel de Holanda também se colocou a
disposição para solicitar o patrocínio da Igreja Jesus Cristo dos Santos que sempre colaboram
também. Parcerias que foram aprovadas por todos. O Presidente Michel de Holanda propôs de na
semana do evento ir na rádio fazer uma fala sobre o Autismo, sobre a CIPTEA e para convidar a
população para o evento. O que também foi aprovado por todos. Por fim, o Presidente Michel
lembrou de solicitarmos a doação de bexigas azuis para distribuirmos na praça em alusão a cor
símbolo do Autismo, bem como a doação de água para os colaboradores que participarem do
evento e à população que estiver ali participando e solicitar. Aprovado também por todos. Neste
momento, o Conselheiro Carlos Palácio, representante de PcD, solicitou a palavra e indagou se o
Conselho possui algum apoio jurídico para compartilhar informações sobre os direitos das pessoas
com deficiência, pois vê uma grande lacuna nestas informações; a servidora Fernanda Pazian
esclareceu que não temos um técnico jurídico para o Conselho, porém há a Secretaria de Negócios
Jurídicos ou também podemos avaliar parcerias com advogados para ministrar palestras sobre
estes assuntos; proposta acordada por todos para ser analisada em nossa próxima reunião. A
Conselheira Andréia Gianesi, representante da Secretaria de Assistência Social, propôs de
divulgarmos para as OSC que atuam com crianças e adolescentes, compartilhou que também
Secretaria Executiva: Rua Roberto Clark nº 543, Centro, Birigui/SP
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presta serviço no Bombeiro Mirim e que vem trazendo estas discussões com as crianças e vão
trabalhar sobre o Autismo neste mês de abril e que percebe a falta de informação para as crianças
também; então propõe de convidarmos as OSC de Birigui para uma parceria, envolvendo assim às
OSC e às famílias nelas atendidas; o Presidente Michel de Holanda agradeceu a indicação e
lembrou também de enviarmos a Cartilha e o convite para o evento também às Escolas
Municipais; neste momento, a Conselheira Luciana da Costa, representante da Diretoria de
Ensino, se colocou a disposição para verificar na Diretoria possível contribuição também.
Proposta de parceria com OSC e Rede de Ensino também aprovada por todos. Por fim, a servidora
Fernanda Pazian lembrou que o COMUDE possui camisetas em tom de verde erva doce, que
foram patrocinados por diversas empresas em 2020, e que há algumas disponíveis gratuitamente
para Conselheiros e que podemos usar no evento, todavia o Presidente Michel de Holanda bem
lembrou que seria interessante se utilizarmos neste evento camisetas de cores azul, em referência
ao símbolo do Autismo; o que foi aprovado por todos o uso de cor azul. Finalizando a reunião, o
Presidente Michel de Holanda agradeceu a participação e articulação tão ativa de cada
Conselheiro e que demais tratativas do evento serão então articuladas no grupo do WhatsApp.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada as atividades desta Ata nº 03/2022,
o Presidente Roberto Michel Silva de Holanda declarou encerrada a reunião às oito horas e
quarenta e oito minutos, agradecendo a presença de todos. E para constar eu, Fernanda Tardivo
Pazian, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada pela
Presidente e por mim.

ROBERTO MICHEL SILVA DE HOLANDA

Fernanda Tardivo Pazian

Presidente

Oficial Administrativo
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ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BIRIGUI N.º 06/2.022
Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social de Birigui.
Aos vinte e três dias de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, de forma presencial e
online por videoconferência pelo aplicativo Google Meet, através do link
https://meet.google.com/xat-nxdc-tow, sob a Presidência da Sra. Evanilza Sorroche Grama,
Presidente do CMAS, reuniram-se os membros do CMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social, os quais encontram-se relacionados no Livro de Presença, em sua folha de número 124
(cento e vinte e quatro), verso. PAUTA: 1- OFÍCIO SEMAS Nº 173/2022 – GESTÃO DO SUAS
REFERENTE AO EMENDA PARLAMENTAR – GND3 PARA O ABRIGO VÓ TEREZA; 2ALTERAÇÃO DE ITENS DE EMENDA PARLAMENTAR DA APAE; 3- ASSUNTO
REFERENTE A NOTA TÉCNICA Nº 06/2022; 4- OFÍCIO SEMAS Nº 154/2022 – GESTÃO
ADMINISTRATIVA INFORMANDO DA ALTERAÇÃO QUANTO A RESOLUÇÃO DO
SALDO DE REGROGRAMAÇÃO; 5- OFÍCIO SEMAS Nº 133/2022 – GESTÃO DE
PARCERIA REFERENTE ALTERAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO
PRÓ-CRIANÇA; 6- OFÍCIO SEMAS GP N.155/2022 – GESTÃO DE PROTEÇÃO QUE
ENCAMINHA O PLANO DE AÇÃO DO AEPETI – AÇÕES ESTRATÉGICAS DO
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; 7- APRESENTAÇÃO DO
PARECER DA COMISSÃO QUANTO A ASSOCIAÇÃO PROJETO RECREAR UNIÃO DE
TODOS – ASSPRUT E 8- LEITURA DE ATA. A Presidente do CMAS desejou bom dia,
agradeceu a presença de todos, informou aos Conselheiros da necessidade da retirada do item -7 da
pauta que é apresentação do Parecer da Comissão quanto a Associação Projeto Recrear União de
Todos – Assprut, em razão de não ter concluido a tempo, portanto coloca em votação. Aprovado
por todos. Logo após, leitura Ofício SEMAS nº 173/2022 da Gestão do SUAS referente a Emenda
Parlamentar – GND3 para o Abrigo Vó Tereza. A Diretora da Gestão do SUAS, Senhora Daniele
Regina M. M. Almeida explicou que esta é mais uma Emenda que o Abrigo foi beneficiada no
valor de R$ 50.000,00, na modalidade GND 3 como custeio, que a forma é o repasse do valor para
o Abrigo. Informou que o recurso não está na conta. Salientou que o processo dura em média de
três a quatro meses para efetivar, poís é moroso. Necessita de adequação orçamentária, Projeto de
Lei aprovado pela Câmara e demais outros trâmites. Esclareceu a importância da ciência que não é
um processo rápido, e que o que depender da Secretaria de Assistência Social é realizado com
muita rapidez e agilidade para que o recurso seja repassado o quanto antes para o Abrigo. Daniele
expôs alguns itens no que pode ser utilizado com este recurso, lembrando que não pode ser
adquirido Material Permanente. A Presidente perguntou se alguém tem dúvidas e colocou em
votação a Emenda Parlamentar para o Abrigo Vó Tereza, no valor de R$ 50.000,00. Aprovado por
unanimidade. Próximo assunto, Ofício SEMAS nº 177/2022 – Gestão do SUAS que trata de
alteração dos itens na Plataforma SIGTV – Emendar Parlamentar GND4, Programação nº
350650820200003. Daniele informou que o valor desta Emenda da APAE, é de R$ 150.000,00,
contemplada em 2020. Comentou que foi inciado um processo o ano passado para a compra de uma
Van, o qual restou fracassado, não conseguido adquirir. Desta forma, preferiram alterar os itens
contemplando outros de maior necessidade neste momento. Daniele citou os itens a serem
excluidos e os que serão inseridos, conforme exposto no Ofício mencionado. Relembrou que esta
modalidade a compra é realizada pela Secretaria de Assistência Social. Após as explanações a
Presidente colocou em votação a aprovação de alteração nos itens da Emenda Parlamentar da
APAE. Aprovada por unanimidade. Na sequência, a Senhora Renata, representante do Abrigo Vó
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Tereza como ouvinte, agradece a aprovação do repasse da Emenda Parlamentar para o Abrigo e
justifica a ausência para se retirar da reunião. Próximo assunto, Ofício SEMAS nº 176/2022 da
Gestão do SUAS que encaminha a Nota Técnica 06/2022. Daniele explicou que a Nota Técnica
05/2022 determinava o uso de máscara e em razão da flexibilização do uso pelo Governador e pelo
Prefeito, foi preciso elaborar a de nº 06 para autorizar essa flexibilização do uso da máscara nos
serviços da rede socioassistenciais. Pontuou algumas situações quanto ao uso e logo após, a
Presidente colocou em votação a aprovação na Nota Técnica SEMAS 06/2022. Aprovada por
unanimidade. Em seguida, Ofício SEMAS nº 154/2022 da Gestão Administrativa informando da
alteração quanto a Resolução do CMAS referente ao saldo de reprogramação. Ariadne explicou que
o Conselho aprovou em reunião anterior os saldos de Reprogramação, cujo o assunto foi posto em
Resolução. Após a mesma, ser encaminhada para a DRADS comunicando da aprovação do
Conselho, foi constatada duas situações: a primeira alteração foi de não ter constado o termo “cesta
básica” na Reprogramação dos Benefícios Eventuais e a segunda o valor dos juros da emenda
parlamentar de R$ 100.000,00, que passou a ser R$ 100.107,17. Portanto, essas foram as duas
alterações realizadas na Resolução do CMAS nº 15. A Presidente esclareceu que não viu a
necessidade de convocar outra reunião para isso, mas que passaria como forma de ciência das duas
alterações realizadas. Dando continuidade, Ofício SEMAS nº 133/2022 da Gestão da Parceria
referente alteração no Plano de Trabalho do Instituto Pró-Criança. A Assistente Social do Conselho,
Milene Barbosa de Souza, explicou que os Planos de Trabalho das Organizações da Sociedade
Civil são aprovados por comissão específica do Chamamento Público da Secretaria, em razão da
Lei nº 13.019/2014. Diante disso, o Conselho da ciência de alteração na metodologia do Plano do
Instituto Pró-Criança. Prósimo assunto, Ofício SEMAS GP nº 155/2022 da Gestão de Proteção que
encaminha o Plano de Ação do AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil. A Senhora Lívia Goes da Fonseca, Assistente Social da Proteção Básica,
apresentou a Senhora Michele, Assistente Social que irá ficar responsável pela Proteção Especial.
Informou que a execução do AEPETI é realizada pela Proteção Especial. Lívia explanou os 5 eixos
que foram utilizados para elaborar o Plano. Pontuou que foram realizadas duas capacitações o ano
passado referente ao trabalho infantil. Explicou o fluxo de atendimento e como este Programa será
executado durante este ano, informando o valor de R$ 17.702,77 para ser utilizado na realização
deste trabalho. Milene expôs como proceder sobre a denúncia em relação a abordagem do trabalho
infantil. Após a Lívia esclarecer todas as dúvidas apresentadas, a Presidente colocou em votação a
aprovação do Plano de Trabalho do AEPETI. Aprovado por unanimidade. O último item da pauta
foi leitura e deliberação das Atas do dia 16 e 24 de fevereiro de 2022 da Reunião Ordinária e
Extraordinária respectivamente, as quais foram aprovadas por todos conselheiros presentes.
Evanilza e Milene comentaram que as visitas de monitoramento e acompanhamento quanto ao
processo de atualização da Inscrição no CMAS foram realizadas conforme planejado. Evanilza se
despediu da Gestão 2020-2022 que está se encerrando agradecendo a todos pelo carinho e respeito
durante todo este tempo que tivemos juntos e colocou a disposição. Nada mais havendo a tratar e
esgotada a pauta da reunião, a Senhora Evanilza Sorroche Grama, deu por encerrados os trabalhos
do dia. E, para constar, eu, Ariadne Antonio Gandolfi, Secretária “ah-doc”, lavrei a presente Ata,
que, depois de aprovada, será por mim assinada, a qual também obterá a assinatura da Senhora
Presidente do CMAS. Birigui – SP, 23/03/2022 (vinte e três de março de dois mil e vinte e dois).

EVANILZA SORROCHE GRAMA
Presidente do CMAS

ARIADNE ANTONIO GANDOLFI
Secretária “ah-doc”
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O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Gestão 2022/2024, vinculado à Secretaria
de Assistência Social, em cumprimento a seu Regimento Interno, vem compartilhar o atual
Calendário de Reuniões Ordinárias referente ao ano de 2022, o qual sofreu alteração nas datas das
reuniões.
REUNIÕES ORDINÁRIAS: ocorrerão preferencialmente às 3ª QUARTAS-FEIRAS do mês.
HORÁRIO: às 8 horas.
LOCAL: Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social.

MÊS

DIA

JANEIRO

-

FEVEREIRO

-

MARÇO

-

ABRIL

-

MAIO

18

JUNHO

15

JULHO

20

AGOSTO

17

SETEMBRO

21

OUTUBRO

19

NOVEMBRO

16

DEZEMBRO

21

Havendo a necessidade de alteração de data, horário e local das reuniões será emitido comunicado
no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Maiores informações por favor solicitar no (18) 3644-9014.

Página 16

21/04/2022
Edição nº 163

Prefeitura Municipal de BIRIGUI

Diário Eletrônico Oficial

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/birigui-sp

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BIRIGUI
Secretaria Executiva: Rua Roberto Clark, 543 - Centro - CEP 16200-043
Reestruturado pela Lei Municipal nº 5.550 de 10/05/2012
Fone: (18) 3644-9014 e-mail: cmas@birigui.sp.gov.br

RESOLUÇÃO CMAS - 21, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
Súmula: Dispõe sobre a aprovação de alteração dos itens da Emenda Parlamentar,
Programação SIGTV nº 350650820190001, referente ao Recurso Federal, classificada no Grupo
de Natureza da Despesa – GND 4, da Organização da Sociedade Civil, Instituto de Promoção e
Inclusão Social – IPIS.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições legais, que
lhe confere a Lei Municipal Nº 5.550, de 10/05/2012, e de acordo com as competências
estabelecidas em seu Regimento Interno, em Reunião Ordinária realizada no dia 20 de abril de
2022;
Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social é instância municipal
deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Política de Assistência Social, com
caráter permanente e composição paritária entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil;
Considerando os desígnios constitucionais contidos e regulamentados na Lei Federal nº
8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, consolidada com a Lei nº 12.435, de 06
de julho de 2011, que organiza o Sistema Único de Assistência Social e reconhece essa política
no campo da Proteção Social;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução
CNAS nº 145/2004, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a
implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução
CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que tipifica e estabelece os diferentes serviços que
compõe o SUAS, definindo os serviços de natureza pública e aqueles que poderão ser prestados
por organizações não governamentais;
Considerando a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS Nº
33/2012, que dispõe sobre a operacionalização do Sistema Único da Assistência Social – SUAS;
Considerando o Ofício SEMAS nº 212/2022 – Gestão do SUAS que trata da alteração dos itens
na Plataforma SIGTV – Emenda Parlamentar GND 4, Programação nº 350650820190001.
RESOLVE
Art. 1º Aprovar a alteração dos itens da Emenda Parlamentar, Programação SIGTV nº
350650820190001, referente ao Recurso Federal, classificada no Grupo de Natureza da
Despesa – GND 4, da Organização da Sociedade Civil, Instituto de Promoção e Inclusão Social
– IPIS.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Birigui, 20 de abril de 2022

LETÍCIA DELITTI VILANOVA
Presidente do CMAS – Gestão 2022-2024
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RESOLUÇÃO CMAS - 22, DE 20 DE ABRIL DE 2022
Súmula: Dispõe sobre o indeferimento do requerimento de Inscrição da Associação
Projeto Recrear União de Todos – ASSPRUT.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Birigui - CMAS, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal Nº 5.550, de 10/05/2012, e de
acordo com as competências estabelecidas em seu Regimento Interno, em Reunião
Ordinária realizada no dia 20 de abril de 2022;
Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os
parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Resolução CMAS nº 03, de 30 de janeiro de 2015, que define os
parâmetros municipais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Birigui – CMAS;
Considerando o Parecer Final da Comissão instituída pela Resolução CMAS – 39, de
17 de dezembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º – Indeferir o requerimento de Inscrição da Associação Projeto Recrear União de
Todos – ASSPRUT.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Birigui, 20 de abril de 2.022.

LETÍCIA DELITTI VILANOVA
Presidente do CMAS - Gestão 2022-2024
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÕES

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO
Em cumprimento a Lei N. 6.559, de 19 de abril de 2018, comunicamos o parecer
favorável a substituição das árvores abaixo:
•
•
•

•
•
•

Localização: Rua Ida Paludetto esquina com a Rua Antônio Bersanetti, nº 225 –
Pedro Marim Berbel
Quantidade: (01)
Espécie: Aroeira salsa (Schinus molle) com problemas de condução
Responsável pela execução do serviço: Almir Soares da Silva
CPF: 153.267.688-56
Forma de compensação: plantio de árvore no mesmo endereço

Birigui, 20 de abril de 2022.

André Luiz Branco
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ATA nº 05/2022
Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher.
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por participação
online via aplicativo Google Meet URL https://meet.google.com/gvp-krcc-hvx, teve início a
Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doravante denominado
somente CMDM, Gestão 2022/2024, sob a Presidência da Conselheira Neide Bizarria dos Santos
e na presença das Senhoras Conselheiras e demais presentes, conforme Livro de Presença em sua
folha de número 23 (vinte e três), verso. ABERTURA. AUSÊNCIAS CONSELHEIROS: em
cumprimento ao art. 15 do Regimento Interno deste Conselho, apresentaram justitificativas:
Verônica Basse (Esportes) e Leadna de Sá (Social) ambas demanda no trabalho. PAUTA 01 –
LEITURA E DELIBERAÇÃO DE ATAS: feita a leitura da Ata nº 01/2022 referente Reunião
Ordinária realizada 27.jan.2022 foi aprovada sem ressalvas; feita leitura da Ata nº 02/2022
referente Assembleia Geral Ordinária realizada 10.fev.2022 aprovada sem ressalvas; feita leitura
da Ata nº 03/2022 referente Reunião Extraordinária realizada 17.fev.2022 aprovada sem ressalvas;
e feita leitura da Ata nº 04/2022 referente Reunião Extraordinária realizada 24.fev.2022 também
aprovada sem ressalvas. PAUTA 02 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE
MARÇO): A Presidente Neide Bizarria dos Santos, representante do Coletivo Mulheres
empoderando Mulheres, agradeceu a participação das Conselheiras que doaram seu tempo para a
concretização dos seguintes eventos realizados: (i) Oficina “Direitos das Mulheres: conquistas
e direitos”: palestra com as advogadas Roberta Junqueira e Amanda Yanaze em parceria com os
quatro CRAS de Birigui e o apoio material do CREAS; (ii) SAPIC – a liberdade financeira e
emocional é um direito da mulher: compartilhamento de folder digital dos Cursos
Profissionalizantes do SAPIC e entrega do cartaz do SAPIC nos quatro CRAS. Comentou que
ainda temos disponíveis cartazes caso algum órgão pudesse afixar em seu departamento, não
houve manifestação. (iii) Campanha: “Dia da Mulher: mais do que presentes, queremos
direitos e respeito!”: vídeo gravado pelas Conselheiras e Secretária de Assistência Social, com
apoio técnico da Impressa da Prefeitura de Birigui, foi externado nosso agradecimento aos
servidores da Impressa Rafael e Vivian; (iv) Tribuna Livre: a Presidente Neide Bizarria prestou
homenagem às mulheres na Tribuna livre da Câmara Municipal de Birigui em nome do CMDM; e
(v) Parceria ITB: a Presidente Neide Bizarria compartilhou que a ITB convidou o CMDM em
p. 01/04
Secretaria-Executiva: Rua Roberto Clark nº 543, Centro, Birigui/SP
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parceria com a OAB a palestrar sobre a Campanha “Direitos das Mulheres: conquistas e direitos”
às colaboradoras da ITB, por indicação da Conselheira Leadna de Sá; agradeceu também a ITB na
pessoa da Nayara pela parceria, confiança e consolidação dos direitos das mulheres. PAUTA 03 –
COMPOSIÇÃO – DECRETO MUNICIPAL: a Presidente Neide Bizarria perguntou sobre a
Composição enviada pelo e-mail, para conferência de seus respectivos nomes e Entidades, para
posterior solicitação de Decreto Municipal. Todos confirmaram. Neste momento, a reunião teve
continuidade

pelo

segundo

link

https://meet.google.com/cgg-njjx-gkm.

PAUTA 04

–

REGIMENTO INTERNO: a Presidente lembrou que o Regimento Interno foi enviado para o email de todas para apresentarem suas dúvidas ou sugestões. A servidora Fernanda Pazian
esclareceu as atribuições, solicitou cordialidade no trato com as colegas, esclareceu publicações
no Diário Oficial e demais formalidades previstas no Regimento. Indagou se alguém tinha alguma
dúvida, não houve manifestações. PAUTA 05 – CALENDÁRIO DE EVENTOS: a Presidente
Neide Bizarria também lembrou que o Calendário nacional e internacional sobre direitos das
mulheres foi compartilhado a todas por e-mail, indagando se havia indicações de outras datas ali
não previstas. Não houve manifestação. Esclareceu que não conseguiremos contemplar todas as
datas, todavia propõe de criamos uma lembrança, folder, sobre a Data não trabalhada só para
referência e conscientização. Todos aprovaram. Ainda com a palavra, compartilhou sobre a Lei
Municipal nº 6.769/2019 que institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio e sua inclusão
no calendário de eventos – 25 de novembro, e sobre a Lei Municipal nº 6.457/2017 que institui o
Prêmio “Mulher Cidadã” em Birigui – 08 de março – Programa este de responsabilidade da
Câmara Municipal de Birigui, porém a Câmara não vem realizando o cumprimento deste. Com
inspiração nesta lei, sugere do CMDM analisar para o ano que vem uma homenagem para mulher
que se destaque na área social, e que o Rafael da Mídia da Prefeitura sugeriu tal proposta também
se colocando a disposição. A servidora Fernanda sugeriu das Conselheiras irem analisando como
esta Campanha é realizada em outros municípios.

PAUTA 06 – FLUXOGRAMA DE

ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA (RESOLUÇÃO CMDM Nº
01/2021): a servidora Fernanda esclareceu brevemente sobre o Fluxograma iniciado na Gestão
passada e que demais compartilhamentos e retorno das tratativas serão a cargo da Comissão
Especial. Esclareceu que o Fluxo encontra-se pendentes de articulação com o MP, Judiciário e
DDM, Pronto Socorro, Unimed e Polícia Militar, e que a técnica do CMAS a Assistente Social
Milene Barbosa depois esclareceria com a Comissão detalhes destes diálogos. A servidora
p. 02/04
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Fernanda também esclareceu sobre as funções da Comissão Especial, em que pese estar previsto
no Regimento Interno. Feita a apresentação, ficou deliberado a nova Comissão Especial para o
Fluxograma as seguintes Conselheiras: Andréia Manzini (Secretaria Municipal de Educação),
Leadna Cristina Ângelo Cardoso de Sá (Secretaria Municipal de Assistência Social), Maria de
Fátima Metelearo (Coletivo Mulheres de Todos os Tons), Maria Helena Martins Yazawa
(Secretaria Municipal de Saúde), Neide Bizarria dos Santos (Coletivo Mulheres Empoderando
Mulheres), Regina Nalin Arias Vieira (Secretaria Municipal de Saúde), Roberta Lopes Junqueira
(Ordem dos Advogados do Brasil) e Silmara de Fátima Coalhato (Coletivo Mulheres de Todos os
Tons). A Conselheira Maria de Fátima propôs a fixação de um prazo para finalização deste
Fluxograma, devido a importância do tema e a carência de dados e até para sensibilização das
autoridades, como forma de agilizar a concretização; ainda com a palavra, propôs ser de
responsabilidade da Gestão Municipal afunilar esta conversa, é uma angustía dela, para ver todos
os problemas serem resolvidos, e declara que o próprio Poder Público tem que tomar as rédias,
tem que se sensibilizar porque vê uma letargia sobre isso. A servidora Fernanda esclareceu que os
trabalhos internos não estão parados e que irá compartilhar com a nova Comissão o Relatório do
Fluxo para que todas possam compreender, porque ela estava presentes nas reuniões do Fluxo,
porém a maioria não. O Vereador Wagner Mastelaro solicitou a palavra e propôs de divulgarmos o
Fluxo por meio de Audiência Pública para evidenciarmos a questão de genero contra a mulher e
sensibilizar as autoridades, vê o Fluxo como um sistema efetivo de comunicaçao. A servidora
Fernanda agradeceu a proposta, e lembrou que conforme reuniões intersetoriais do Fluxo essa
proposta já foi levantada pela Secretária de Assistência Social e já é um intuito do Prefeito
Municipal. A Conselheira Maria de Fátima declarou que não concorda que não fixemos um prazo
para término. E a assessora legislativa Gisele Silva também não concorda que esta pauta esteja
deliberada. Indagada ao Plenário se todos estão de acordo de primeiro a Comissão se articular e se
restou alguma dúvida, a maioria concordou que a Pauta estava suficientemente aprovada nos
moldes propostos. A Conselheira Regina Nalin, representante da Secretaria de Saúde, manifestouse que lembra destas articulações e propostas de tornar público o Fluxo em Audiência Pública e
que as relações do Fluxo foram articuladas de forma intersetorial, respeitando as próximas
tratativas pendentes apresentadas pela Fernanda e que seguirá pela Comissão. A servidora
Fernanda esclareceu que após esta reunião, iria compartilhar as demandas levantadas com a
técnica do CMAS a Assistente Social Milene Barbosa, a quem compreenderá estas tratativas. O
p. 03/04
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vereador Wagner Mastelaro colocou sua vereança a disposição.

PAUTA 07 – SAÚDE DA

MULHER – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: a servidora Fernanda Pazian comentou
que conversou com a Secretária Adjunta da Saúde, Sra. Maraísa, que esclareceu muito
gentilmente sobre os Serviços “Mulheres de Peito” e “Exames Preventivos” que Birigui oferta às
mulheres de Birigui, compartilhando com o Plenário os funcionamentos destes serviços. PAUTA
08 – NOTA DE REPÚDIO: a Presidente Neide Bizarria compartilhou que o Coletivo Mulheres
de Todos os Tons sugeriu a proposta de realizarmos uma Nota de Repúdio ao Deputado Estadual
Arthur do Val (Podemos-SP) devido as falas machistas e desrespeitosas deste em áudios vazados
na impressa; a proposta é realizarmos um folder e divulgarmos, pois, após orientação da técnica
do CMAS foi analisado que não temos atribuição para publicação desta Nota em Diário Oficial.
Feita a leitura da Nota, todas aprovaram o teor e a divulgação por folder. Neste momento, a
assessora Gisele Silva propôs de enviarmos esta Nota para a ALESP e para a Câmara Municipal
de Birigui, todas aprovaram e agradeceram a sugestão.

ENCERRAMENTO: Nada mais

havendo a tratar e esgotada as atividades desta Ata, a Presidente Neide Bizarria dos Santos
declarou encerrada a reunião às 09h48min, agradecendo a presença de todas. E para constar, eu,
Fernanda Tardivo Pazian, Secretária ad hoc, lavrei a presente Ata nº 05/2022, que depois de
aprovada, será assinada pela Presidente e por mim.

NEIDE BIZARRIA DOS SANTOS
Presidente

Fernanda Tardivo Pazian
Oficial Admininistrativo

p. 04/04
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEA
REALIZADA NO DIA 11/04/2022

No dia onze de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas ocorreu
a reunião ordinária do COMSEA na sala de Reuniões do Instituto Empresarial de Apoio a
Formação da Criança e do Adolescente Pró-Criança de Birigui, localizada na Rua Roberto
Clark, 470 – Centro – Birigui – SP, tendo como pauta os seguintes itens: 1Recadastramento das Entidades do Banco de Alimentos de Birigui. A secretária do
COMSEA comunicou aos presentes a necessidade de realizar as visitas às entidades
cadastradas no Banco de Alimentos para a renovação do referido cadastro, colocando em
discussão como deveriam ser executadas. Após ampla discussão decidiu-se por solicitar a
nutricionista do Banco de Alimentos que elaborasse um calendário de visitas de acordo com
a dia de retirada dos alimentos pelas entidades no equipamento público. Para que as
conselheiras pudessem acompanhar a distribuição dos alimentos nas entidades cadastradas as
famílias assistidas. 2- Andamento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - PLAMSAN. A secretária do Comsea comunicou aos presentes que o
PLAMSAN foi finalizado e durante duas semanas foi divulgado seu conteúdo na íntegra no
site da Prefeitura e nos demais meios de comunicação para a população biriguiense. Também
foi criado o e-mail: plamsan@birigui.sp.gov.br para receber as sugestões da população.
Finalizado o prazo estipulado pelo Comitê Técnico foram analisadas todas as sugestões e
realizadas as adequações necessárias no PLAMSAN. No dia cinco de abril o Plano
Municipal foi encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos para análise e parecer. A
última etapa de elaboração do plano será a homologação, publicação e pactuação das metas
entre as secretarias municipais. 3- Critérios de seleção das famílias a serem beneficiadas
pelo Programa Cesta Verde. A secretária do Comsea comunicou aos presentes que em
reunião com a Senhora Daniela Silvestrini Marotta, Diretora de Gestão e Proteção Social da
Secretaria de Assistência Social, procurou-se estabelecer alguns critérios para identificar as
famílias em pobreza e extrema pobreza do município para serem contempladas pelo
Programa Cesta Verde. Para tanto foi realizada um esforço conjunto entre as Secretaria de
Assistência Social, Saúde e Educação para identificar as famílias inseridas no CadÚnico e
com maior vulnerabilidade social e nutricional. Os critérios adotados foram: famílias
inscritas no CadÚnico em situação de pobreza e extrema pobreza, famílias com filhos
menores de idade, presença de gestantes, crianças menores de cinco anos identificadas no
SISVAN em situação de magreza e magreza extrema e famílias com doentes crônicos. Este
critério foi comunicado as entidades cadastradas no Programa Cesta Verde em reunião
ocorrida no dia oito de abril. 4- Andamento dos programas: Cozinhalimento e Alimenta
Brasil. A secretária do COMSEA comunicou aos presentes que no dia dezesseis de março
foi solicitado ao Departamento Gestão de Materiais e Patrimônio a abertura de processo
licitatório para a aquisição dos equipamentos e materiais necessários a implantação do
programa. Quanto ao programa Alimenta Brasil, conhecido anteriormente por Programa de
Aquisição de Alimentos ou Fome Zero, comunicou aos presentes que no dia cinco de abril
de 2022 ocorreu a publicação no Diário Oficial da União da portaria nº 168 destinando o
valor de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais) para o município de Birigui
desenvolver o PAB. A direção de Segurança Alimentar já está providenciando a
documentação necessária a adesão ao programa e demais providências para retomar a
distribuição de alimentos às famílias em insegurança alimentar do município. 5- Reforma
1
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do prédio do Banco de Alimentos de Birigui. No dia oito de abril de 2022 foi autorizado
pela Secretaria de Assistência Social o encaminhamento de proposta para o Ministério da
Cidadania para a retomada da reforma do prédio do Banco de Alimentos. Para tanto a
Prefeitura propõe disponibilizar R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) que
somado ao valor de R$ 196.927,60 repassado pelo governo federal seria suficiente para
finalizar a reforma do prédio localizado na rua Saudades, 1.250, segundo estimativa
realizada pela Secretaria de Obras de Birigui. Nesta proposta abre-se mão da aquisição dos
equipamentos que ainda não foram adquiridos em pró ao término na reforma. 6. Leitura da
Ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de março de 2022. Tendo em vista que
todos haviam lido a arquivo da ata encaminhado pela secretária no grupo do Comsea no
whatsapp, antes da sua publicação no Diário Oficial, as conselheiras presentes dispensaram a
leitura da respectiva ata. Não havendo mais nada a ser tratado e como ninguém quisesse
fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Regina Aparecida Biancolin
secretariei.

Regina Aparecida Biancolin
Secretária

Cláudia de Macedo César
Presidente do COMSEA

2
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QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

Birigui, 25 de Abril de 2022
Public. 34/2022

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal
8.883/94, publicamos que encontra-se na Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças a justificativa encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, com anuência
do Excelentíssimo Senhor Prefeito, autorizando o pagamento fora da ordem cronológica
dos processos abaixo discriminados, pelo fato de envolver despesa de relevante razão de
interesse público:

RAZÃO SOCIAL/NOME
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS
PSICOPEDAGOGIA

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

NAT DOC.
PJ

27

VALOR – R$ VENC.
3.540,00

18/04/2022

ANTONIA LUCILENE F. JARDIM
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Birigui. 6° Termo
Aditivo n° 10.167/2.022 ao Contrato n° 7.396/2.016.
CONTRATADA: Paulina Augusto Cotrin Fernandes e Ivonete
Fernandes Martins. ASSINATURA: 14/04/2.022. OBJETO:
Locação de imóvel localizado na Rua Bento da Cruz, nº 189,
nesta cidade de Birigui, Estado de São Paulo, pelo prazo de 12
(doze) meses, a contar de 21/04/2.022 e término 20/04/2.023,
prorrogável por igual período conforme necessidade, imóvel este
destinado a abrigar a Central de Egresso (Programa de Penas e
Medidas Alternativas e do Programa de Atenção ao Egresso e
Família no Município de Birigui). O aluguel mensal
convencionado entre as partes que era de R$1.810,62 (um mil,
oitocentos e dez reais e sessenta e dois centavos) passa a ser de
R$ 1.983,08 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e oito
centavos) por mês. MODALIDADE: Dispensa de Licitação n°
20/2.016.

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
RETI-RATI DO EDITAL Nº 059/2.022 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 023/2022
Fica incluída a cláusula 4.1.3 e alteradas as cláusulas 1.1.1 e 2.1
do edital e 2.18 do Anexo VI (minuta da ata) do Pregão
Eletrônico 023/2022 que objetiva o registro de preços para
aquisição de medicamentos destinados ao atendimento da
Assistência Básica da Farmácia Municipal, Unidades Básicas de
Saúde e Saúde Mental, relatórios sociais e processos judiciais da
Secretaria de Saúde pelo período de 12 meses. Em virtude da
retificação, altera-se a data da abertura para: 09/05/2.022 às
08:00 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto a
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos na Rua
Anhanguera, nº 1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi,
Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.pregoeira@birigui.sp.gov.br
e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital e sua retificação poderão
ser lidos naquela Divisão e retirados gratuitamente no site
www.birigui.sp.gov.br., Leandro Maffeis Milani, Prefeito
Municipal, Birigui, 20/04/2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 073/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2022.
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público, relativo
aos espaços publicitários, em espaço público de práticas
esportivas no âmbito do Município de Birigui-SP, localizados no
Ginásio Municipal de Esportes, destinados à exploração de
publicidade e propaganda de empresas que queiram divulgar suas
marcas e empresas - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Data da Abertura: 26/05/2022, às 08h30min. Melhores
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras,
Licitações e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155
Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelo e-mail:
licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela
divisão e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br,
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui,
20/04/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 72/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de ração para cães e
gatos alojados no Canil Municipal – Secretaria Municipal de
Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
especificações do Anexo I. Data da abertura: 06/05/2022, às
13h30min. Melhores informações poderão ser obtidas junto à
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, na Rua
Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP
ou
pelos
e-mails:
enio.licitacao@birigui.sp.gov.br
e
licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela
seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br,
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui,
20/04/2022.

Página 27

21/04/2022
Edição nº 163

Prefeitura Municipal de BIRIGUI

Diário Eletrônico Oficial

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/birigui-sp

CONSELHOS MUNICIPAIS

COMSEA - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEA
REALIZADA NO DIA 11/04/2022

No dia onze de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas ocorreu
a reunião ordinária do COMSEA na sala de Reuniões do Instituto Empresarial de Apoio a
Formação da Criança e do Adolescente Pró-Criança de Birigui, localizada na Rua Roberto
Clark, 470 – Centro – Birigui – SP, tendo como pauta os seguintes itens: 1Recadastramento das Entidades do Banco de Alimentos de Birigui. A secretária do
COMSEA comunicou aos presentes a necessidade de realizar as visitas às entidades
cadastradas no Banco de Alimentos para a renovação do referido cadastro, colocando em
discussão como deveriam ser executadas. Após ampla discussão decidiu-se por solicitar a
nutricionista do Banco de Alimentos que elaborasse um calendário de visitas de acordo com
a dia de retirada dos alimentos pelas entidades no equipamento público. Para que as
conselheiras pudessem acompanhar a distribuição dos alimentos nas entidades cadastradas as
famílias assistidas. 2- Andamento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - PLAMSAN. A secretária do Comsea comunicou aos presentes que o
PLAMSAN foi finalizado e durante duas semanas foi divulgado seu conteúdo na íntegra no
site da Prefeitura e nos demais meios de comunicação para a população biriguiense. Também
foi criado o e-mail: plamsan@birigui.sp.gov.br para receber as sugestões da população.
Finalizado o prazo estipulado pelo Comitê Técnico foram analisadas todas as sugestões e
realizadas as adequações necessárias no PLAMSAN. No dia cinco de abril o Plano
Municipal foi encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos para análise e parecer. A
última etapa de elaboração do plano será a homologação, publicação e pactuação das metas
entre as secretarias municipais. 3- Critérios de seleção das famílias a serem beneficiadas
pelo Programa Cesta Verde. A secretária do Comsea comunicou aos presentes que em
reunião com a Senhora Daniela Silvestrini Marotta, Diretora de Gestão e Proteção Social da
Secretaria de Assistência Social, procurou-se estabelecer alguns critérios para identificar as
famílias em pobreza e extrema pobreza do município para serem contempladas pelo
Programa Cesta Verde. Para tanto foi realizada um esforço conjunto entre as Secretaria de
Assistência Social, Saúde e Educação para identificar as famílias inseridas no CadÚnico e
com maior vulnerabilidade social e nutricional. Os critérios adotados foram: famílias
inscritas no CadÚnico em situação de pobreza e extrema pobreza, famílias com filhos
menores de idade, presença de gestantes, crianças menores de cinco anos identificadas no
SISVAN em situação de magreza e magreza extrema e famílias com doentes crônicos. Este
critério foi comunicado as entidades cadastradas no Programa Cesta Verde em reunião
ocorrida no dia oito de abril. 4- Andamento dos programas: Cozinhalimento e Alimenta
Brasil. A secretária do COMSEA comunicou aos presentes que no dia dezesseis de março
foi solicitado ao Departamento Gestão de Materiais e Patrimônio a abertura de processo
licitatório para a aquisição dos equipamentos e materiais necessários a implantação do
programa. Quanto ao programa Alimenta Brasil, conhecido anteriormente por Programa de
Aquisição de Alimentos ou Fome Zero, comunicou aos presentes que no dia cinco de abril
de 2022 ocorreu a publicação no Diário Oficial da União da portaria nº 168 destinando o
valor de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais) para o município de Birigui
desenvolver o PAB. A direção de Segurança Alimentar já está providenciando a
documentação necessária a adesão ao programa e demais providências para retomar a
distribuição de alimentos às famílias em insegurança alimentar do município. 5- Reforma
1
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do prédio do Banco de Alimentos de Birigui. No dia oito de abril de 2022 foi autorizado
pela Secretaria de Assistência Social o encaminhamento de proposta para o Ministério da
Cidadania para a retomada da reforma do prédio do Banco de Alimentos. Para tanto a
Prefeitura propõe disponibilizar R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) que
somado ao valor de R$ 196.927,60 repassado pelo governo federal seria suficiente para
finalizar a reforma do prédio localizado na rua Saudades, 1.250, segundo estimativa
realizada pela Secretaria de Obras de Birigui. Nesta proposta abre-se mão da aquisição dos
equipamentos que ainda não foram adquiridos em pró ao término na reforma. 6. Leitura da
Ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de março de 2022. Tendo em vista que
todos haviam lido a arquivo da ata encaminhado pela secretária no grupo do Comsea no
whatsapp, antes da sua publicação no Diário Oficial, as conselheiras presentes dispensaram a
leitura da respectiva ata. Não havendo mais nada a ser tratado e como ninguém quisesse
fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Regina Aparecida Biancolin
secretariei.

Regina Aparecida Biancolin
Secretária

Cláudia de Macedo César
Presidente do COMSEA

2
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Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 8:31h (oito horas e trinta e
um minutos), através de modo híbrido por vídeo conferência pelo aplicativo Skype e
presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniramse os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, os quais encontram-se relacionados no verso da página trinta e um do Livro
de Registro de Presenças. O Presidente do Conselho, Mauro Henrique Careta agradece a
presença de todos, parabeniza a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e
apresenta a nova profissional que irá atuar como responsável técnica pelo CMDCA, a
psicóloga Lícia Paludetto Fígaro, dando-lhe boas vindas e desejando-lhe sorte e bom
trabalho nos desempenhos das atividades do Conselho. Lícia se apresenta e agradece a
oportunidade do trabalho junto ao Conselho, o Presidente agradece também a antiga
técnica, assistente social Andréia Gianesi, pela colaboração e serviços prestados ao
Conselho, que com certeza contribuíram bastante para o andamento dos trabalhos.
Após, o Presidente inicia a pauta do dia, sendo o primeiro assunto: leitura da Ata da
reunião anterior. Com a palavra, a servidora Andressa faz a leitura da Ata e após
manifestações de ressalvas e correções a Ata foi aprovada. A técnica Lícia explica sobre
a pauta do dia, justificando que pelo motivo da troca de técnicas e falta de tempo hábil,
haverá pendências de assuntos que deveriam estar sendo tratados e que serão
reorganizados como: convidar a Coordenadora do Cemadi (Centro Municipal de
Atendimento e Diagnóstico) para tratar dos atendimentos com crianças e adolescentes;
agendar reunião com representante do legislativo para tratar da Lei Municipal n°
7.061/22; visitar o projeto Viva Leite para entender melhor a respeito do
armazenamento do leite a ser distribuído para que não haja desperdício. A reunião
prossegue e passa-se para o segundo item: Providências em relação à vacância de
cadeira no CMDCA (devido aos encerramentos das atividades do GAAB). Novamente
com a palavra, Andressa explica que o grupo GAAB enviou comunicado ao CMDCA
dizendo que encerrou suas atividades, ficando assim uma “cadeira” em vacância.
Andressa e Lícia explicam que o Regimento Interno do Conselho é omisso em situações
semelhantes a essa que que cabe ao Colegiado tomar a decisão de quais providências
serão adotadas para que o Conselho fique paritário. Abriu-se para discussão e a
conselheira Roseli Izumi disse que no seu ponto de vista não é necessário oferecer a
vaga para nenhuma organização e sim obedecer ao princípio paritário nas decisões de
votação. A conselheira Adriana explica que pela legislação o número de membros deve
ser paritário e sugere convidar as instituições que estão inscritas no Conselho para se
manifestarem quanto ao interesse em integrar o Colegiado. A servidora Andressa coloca

Página 30

21/04/2022
Edição nº 163

Prefeitura Municipal de BIRIGUI

Diário Eletrônico Oficial

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/birigui-sp
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Lei Municipal nº. 6.609, de 23 de agosto de 2018 – Rua: Roberto Clark, n° 543 – Centro
CEP 16.200-043 – Birigui/SP
Fone: (18) 3642-0050 / 3644-9870 – E-mail: criancabirigui@gmail.com

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA
DATA: 08/03/2022

que então existem duas propostas sendo uma não convidar outra organização e respeitar
a paridade de poder público e sociedade civil nas votações e a outra seria convidar as
demais entidades inscritas para participarem. O Presidente coloca em votação e a
maioria se manifesta pela segunda opção. Andressa explica que então irá oficiar as
entidades inscritas para que se manifestem quanto ao interesse em integrar o Conselho.
Terceiro item da pauta: Apresentação de sugestões para o Plano de Ação do Conselho.
A técnica Lícia solicita o adiamento desse item de relevante importância e sugere o
agendamento de uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente do assunto. Os
conselheiros entenderam que se faz necessária uma articulação mais detalhada quanto
ao Plano de Ação, ficando aprovado o adiantamento do item e pré agendada uma
reunião extraordinária do Conselho para o dia 29/03/2022, preferencialmente de forma
presencial, às 8h, na Secretaria de Assistência Social. Quarto item: Discussão sobre o
novo reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV no município. Lícia comenta sobre as mudanças na organização dos SCFV e que
juntamente com Andressa participaram de uma reunião realizada na Secretaria de
Assistência Social para melhor entender essa nova organização. Com isso, entende-se
que será necessário conhecer melhor as ofertas das políticas de Esporte, Cultura, Lazer,
etc. para o público infanto-juvenil. O conselheiro Nilton Parrechio sugere que se seja
formada uma comissão de articulação para trabalhar essas questões de políticas
intersetoriais. A comissão seria formada por Lícia, Mauro, Nilton e a ideia é realizar
agendamentos para o inicio das articulações com outras políticas e a maioria dos
conselheiros se manifestaram favoráveis. Quinto item: Deliberação quanto a contratação
de consultoria para reorganização de instrumentais e procedimentos do CMDCA: Lícia
explica que há procedimentos e instrumentais utilizados pelo CMDCA que são cópias
dos mesmos que são utilizados na assistência social, portanto, o Conselho necessita de
uma consultoria para poder reorganizar sua documentação e desvincular no que for
necessário da Assistência Social. A conselheira Adriana Sangaletti frisa que o
diagnóstico situacional da criança e do adolescente está em atraso e que é de suma
importância que ele seja realizado, pois será um norte para o desenvolvimentos dos
trabalhos do Conselho. A conselheira Roseli Izumi diz que entende a importância das
duas ações (diagnóstico e consultoria) e que podem ser realizados de forma simultânea,
ficando aprovado a solicitação de orçamentos para a contratação da consultoria e do
diagnóstico. Com a participação do Conselheiro Tutelar Celso na reunião foi antecipado
o item 10º da pauta, referente a contratação do aplicativo para o Conselho Tutelar e do
Portal. A técnica Lícia solicita explicação sobre a importância do APP e não a utilização
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do APP SIPIA e Celso explica que seria um APP adequado para o município não sendo
o caso do SIPIA que inclui informações nacionais, o aplicativo apresentado pela
empresa Orion trabalharia com os dados reais do município auxiliando o conselho
tutelar nas atribuições de suas atividades. Lícia repassa resumidamente a proposta com
valores, serviços e formas de pagamentos e envia por arquivo aos conselhos para
conhecimento de todos e caso aprovado pesquisar fonte de custeio podendo ser pelo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e adolescente- FMDCA e outra parte, se
possível, custeada pelo recurso da CPFL que está em conta, sendo que a Resolução n°
137 do CONANDA que dispõe sobre normas e procedimentos de utilização de recursos
do FMDCA estabelece investimento em aplicativos e recursos de monitoramento. Não
havendo manifestação foi aprovado por todos os presentes o Aplicativo e o Portal.
Sexto item: Ofício APAC nº 005/2022 – Alteração Plano de Aplicação referente ao
Termo de Fomento 002/2021, solicita remanejamento de valores do item “ Recursos
Humanos” – “Educadora Física” sendo o valor de R$ 12.000,00 para o novo sub-item,
“Orientador Social” por ocasião de uma rescisão contratual, possibilitando assim,
realizar o ajuste necessário em consonância com as recentes mudanças na política de
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e transferir o valor
de R$ 4.000,00 da rubrica “Recursos Humanos”- Educadora Física para “Serviços de
Terceiros – Pessoa Física – Assistente Social”, em razão da rescisão contratual da
Educadora Física e aumento da carga horária da Assistente Social. A conselheira Roseli
Izumi explica que a APAC estará contratando uma Orientadora Social, se adequando as
novas adequações no SCFV e que as atividades não terão alteração e permanecerão em
consonância com o Plano de Trabalho já aprovado e objeto de parceria, porém o
conselheiro Nilton orienta que no plano de trabalho as oficinas sejam executadas em
conformidade com a formação do profissional e Roseli explica que as atividades serão
de caráter recreativo e lúdico podendo ser realizada pela nova profissional, tiradas as
dúvidas junto a equipe técnica do CMDCA, foi colocado em votação e aprovadas as
alterações solicitadas pela APAC por unanimidade. Item sete: Ofício CREAS nº
17/2022 que solicita alteração no Plano de Aplicação Financeira referente ao recurso do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destinado para o Programa
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – MSE, no seguinte sentido: Para
aquisição do Microcomputador deve ser remanejado o valor de R$ 180,00 do item
Serviços Técnicos Profissionais para o item “Material para Processamento de Dados”. O
presidente Mauro questiona se esse procedimento está dentro da legalidade e sendo
positivo da parte da equipe técnica do CMDCA fica favorável ao pedido de alteração, a
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conselheira Adriana se manifesta se abstendo do voto, colocado em votação a alteração
foi aprovada. Item oito: Leitura de ofícios de respostas recebidos, Ofício recebido em
25/01/2022 nº 13/2022 em reposta ao ofício 005/2022 do CMDCA a Santa Casa de
Misericórdia de Birigui representada pela administradora Andrea Benevenuta Antônio
expõe que o órgão é responsável pela realização de procedimentos cirúrgicos
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, desta forma qualquer fluxo ou lista
de espera para realização das devidas cirurgias é única e exclusivamente da
municipalidade e não da Santa Casa, colocando-se a disposição para esclarecer
quaisquer necessidades futuras; Ofício recebido em 01/02/2022 nº 23/2022 em resposta
ao ofício 009/2022 do CMDCA da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, representada
pela administradora Andrea Benevenuta Antônio, apresenta o relatório indicativo
referente aos anos de 2020 e 2021, com informações de gestantes adolescentes que
frequentaram a maternidade no período mencionado, sendo total de 87 adolescentes
gestantes no ano de 2020 e 88 adolescentes gestantes no ano de 2021, Ofício recebido
24/02/2022 nº 28/2022 em resposta ao ofício nº 008/2022 do CMDCA à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando o número de adolescentes grávidas, referente ao ano de
2020 e 2021, sendo exposto no número de total de 27 gestantes abrangendo todas as
UBS’s e 49 no ano de 2021 abrangendo todas as UBS’s; para esclarecimento o
levantamento desses dados foi para conhecimento do público de gestantes adolescentes
e também referente às cirurgias para saberem o andamento da lista de espera para o
público de crianças e adolescentes, conselheira Adriana relata que Birigui tem uma
pactuação para realização de cirurgias em crianças e adolescentes, porém, os casos que
aparecem vão para cidade de Araçatuba, Birigui está referenciada pela DRS, porém não
se realiza cirurgias para esse público no município, Adriana pontua que deve se
questionar a secretaria de Saúde;. Deliberou-se que será oficializado novamente a Saúde
para coleta de dados. Item 9: Dia da Conscientização do Autismo, Lícia lê o
levantamento dos autistas atendidos pela APAE no total de 36 e 52 dispensados, a
conselheira Roberta expõe que a APAE tem a ideia de realizar uma live com
profissional competente direcionada à Educação falando sobre o autismo e levando mais
conhecimento aos educadores sobre o assunto e que se possível o CMDCA entrasse em
contato com a secretaria de educação para articular essa possibilidade de participação
dos professores da rede municipal e que se possível se estendesse para a rede estadual,
após essa articulação confirmaria a possibilidade da live junto a direção da APAE, e
cada organização poderia trabalhar o tema com seu público de crianças e adolescentes
pesquisando sobre o assunto e executando atividades para expansão do conhecimento
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sobre o autismo. Item onze: Assuntos diversos, Reunião do Comitê Gestor do Protocolo
do Fluxo de Violações de Direitos Contra Crianças e Adolescentes” será realizada na
data de 07/03/2022, orçamento de contratação de auditoria de escuta especializada;
Apresentação da Proposta de Capacitação Escuta Especializada de Crianças e
Adolescentes em Situação de Violência: Aspectos Metodológicos para implantação, que
será de forma online e ministrada pelo NECA nos dias 28 a 31 de março, caso o
conselho tenha interesse seria selecionado um grupo de pessoas para participarem desta
capacitação podendo ser financiada com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA. O valor por participante é de R$ 273,00 (duzentos
e setenta e três reais) se for acima de três participantes, após articulação foi aprovada a
inscrição de até 08 pessoas que sejam membros do Comitê Gestor do Protocolo do
Fluxo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violação de Direitos” na
Capacitação. Algumas pessoas que já demonstraram interesse em participar foram:
Larissa Rodrigues, Mariany Barbosa, Michele Siqueira, Lícia Fígaro, e serão
convidados para participar também um membro do Conselho Tutelar, um representante
do CREAS, um representante da Educação, e o Delegado da Delegacia de Defesa da
Mulher - DDM; Andamento dos repasses do BBFIA: A servidora Andressa explica que
os repasses do BBFIA referente aos projetos aprovados em dois mil e vinte já possui
parecer jurídico favorável para a realização das parcerias e se encontra aos cuidados do
Prefeito para ser assinado e após será publicado no Diário Oficial Eletrônico. As
Organizações que tiveram projetos aprovados pelo BBFIA serão instruídas e orientadas
para não haver sobreposição dos recursos BBFIA com os recursos das Parcerias
realizadas com o Social. Finalizando a reunião do dia a servidora Andressa e a técnica
Lícia dão fim aos assuntos. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente Mauro
encerra a reunião agradecendo a participação de todos, tendo eu, Carolina Silvestre
Ferreira, primeira secretária, lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada segue
assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

Presidente:

Secretária:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Lei Municipal nº. 6.609, de 23 de agosto de 2018 – Rua: Roberto Clark, n° 543 – Centro
CEP 16.200-043 – Birigui/SP
Fone: (18) 3642-0050 / 3644-9870 – E-mail: criancabirigui@gmail.com

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA
DATA: 08/03/2022

Página 35

21/04/2022
Edição nº 163

Prefeitura Municipal de BIRIGUI

Diário Eletrônico Oficial

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/birigui-sp
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÕES

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO
Em cumprimento a Lei N. 6.559, de 19 de abril de 2018, comunicamos o parecer
favorável a substituição das árvores abaixo:
•
•
•

•
•
•

Localização: Rua Afonso Pena, nº 107 – Jardim Sumaré
Quantidade: (01)
Espécie: Leucena (Leocaena leucocephal) em local inapropriado
Responsável pela execução do serviço: Demaciano Gonçalves
CPF: 117.466.118-63
Forma de compensação: plantio de árvore no mesmo endereço

Birigui, 20 de abril de 2022.

André Luiz Branco
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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