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FLOR DE LIZ
FAMILIA EM PAUTA 

- RESGATANDO
VÍNCULOS

NÃO 
HABILITADO R$  133.854,00

O CMDCA publicará por meio da Comissão de Seleção de Análise de Projetos, o resultado definitivo do 
processo de seleção dos projetos, no dia 27/07/2021, previsto no Art. 13 do Edital.

NATÁLIA ISABELE BARBE 
PRESIDENTE DO CMDCA

ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Considerando o DECRETO Nº 15.459, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que designa a Diretoria Executiva 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para a Gestão 2020-2022. 
Considerando o DECRETO Nº 15.460, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social – Fundeb para a Gestão 2021-2022. Convocamos os 
membros titulares e/ou suplentes (Gestão 2021-2022) para 1ª Reunião Ordinária PRESENCIAL que 
ocorrerá em 16 de julho de 2021 às 14hs. 
Pauta: Vistas nos relatórios meses 03/04/05
- Vistas relatório consolidado para emissão do parecer do 1°trimestre/2021
- Prestação de contas no site do FNDE do PNATE (rural) referente a 2019.
- Informes gerais
- Apresentar na primeira reunião LOA | LDO | PPA 
- O recurso do FUNDEB é utilizado integralmente para folha de pagamento.
- Relatório dos servidores da divisão 70% e 30%
- Transporte rural PNATE.
- Informes gerais.

REUNIÃO ORDINÁRIA – CODEPAC

Prezados(as) Senhores(as),
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru convoca para a reunião ordinária do dia 13 de julho 
de 2021 os (as) conselheiros(a) eleitos(as) e seus respectivos suplentes da gestão 2021/2022, assim como 
as demais pessoas comprometidas e interessadas nos assuntos pertinentes a Preservação dos Patrimônios 
Histórico e Culturais de Bauru, a participarem da reunião ORDINÁRIA deste Conselho, conforme segue:
Dia: 13 de julho de 2021 (Terça-Feira)
Horário: das 10h às 12h
Local: aplicativo Meet.
Link: https://meet.google.com/kzn-iqjq-vdo

Pauta
1. Avisos sobre correspondências recebidas e emitidas pelo Conselho;
2. Apresentação projeto DNIT sobre reforma nas instalações ocupadas no Museu Ferroviário;
3. Parecer sobre alterações no texto da lei de criação do CODEPAC;

COMUNICADO 001/2021 - COMUPI/BAURU

O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - COMUPI/Bauru, no uso de suas atribuições 
comunica o Cronograma das Reuniões Ordinárias de 2021, aprovado em reunião Ordinária do 
COMUPI/BAURU, realizada aos nove dias do mês de junho de 2021, a seguir:

Cronograma das Reuniões Ordinárias COMUPI/2021 
ON-LINE - Plataforma Zoom Meeting – Horário -14h30/17h30

MÊS DIA
MAIO    Posse e 1ªReunião O3
MAIO               2ª Reunião 12
JUNHO             3ª Reunião 09
JULHO              4ª Reunião 14
AGOSTO           5ª Reunião 11
SETEMBRO       6ª Reunião 15
OUTUBRO         7ª Reunião 20
NOVEMBRO      8ª Reunião 10
DEZEMBRO       9ª Reunião 08

ANNA CAROLINA MONDILLO
PRESIDENTE DO COMUPI/BAURU

RESOLUÇÃO 007/2021 - COMUPI/BAURU
Dispõe sobre as atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru no período de 
isolamento social pela prevenção ao Covid-19.
Considerando previsão expressa do art. 3º da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que determina a obrigação 
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, bem como a previsão 
do art. 4°, da mesma Lei, que determina que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão;
Considerando o quanto previsto nos art. 2º e 3º da Lei 12.548, de 27 de fevereiro de  2007, que consolida 
a legislação referente ao Idoso e dispõe sobre a Política Estadual do Idoso, de que o Estado, a sociedade 
e a família têm o dever de assegurar ao idoso o direito à vida, à dignidade, ao bem estar, à participação 
na sociedade e, no art. 22, da mesma Lei de que compete ao Conselho Estadual do Idoso e aos Conselhos 
Municipais a supervisão e avaliação da Política Estadual do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias 
político-administrativas;
Considerando que o COMUPI/Bauru, de acordo com o Art. 2º da Lei 6.488/2014, é competente para a 
formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Municipal da Pessoa Idosa no âmbito do 
Município, mediante as seguintes atribuições: (I) - Formular diretrizes que objetivem a defesa dos 

direitos da pessoa idosa, a eliminação das discriminações e a plena integração das mesmas na vida social, 
econômica, política, cultural e de lazer; (II) - Acompanhar, monitorar e fiscalizar os programas, projetos 
e serviços, governamental e não governamental em questões relacionadas aos interesses da pessoa idosa; 
(III) - Fiscalizar o cumprimento das leis que atendam aos interesses da pessoa idosa; (IV) - Propor ao 
Poder Executivo e Legislativo a elaboração de leis que visem assegurar, ampliar ou modificar direitos da 
pessoa idosa; (V) – Estimular estudos, debates e pesquisas objetivando prestigiar e valorizar as pessoas 
idosas; (VI) – Apoiar realizações concernentes à pessoa idosa, promovendo entendimentos e intercâmbios, 
em todos os meios, com organizações afins; (VII) – Estimular a organização e mobilização do segmento 
da pessoa idosa, bem como a elaboração de projetos que visem a sua participação nos diversos setores da 
atividade social; (VIII) – Examinar, fiscalizar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam questões 
relacionadas à pessoa idosa, e outros correlatos;
Considerando, que o Regimento Interno do COMUPI/Bauru, determina em seu art. 7º, que o Pleno é o seu 
órgão máximo de deliberação, e, considerando que em seu art. 12 determina que compete ao Presidente 
a convocação e coordenação das reuniões, sessões ordinárias e extraordinárias, e ainda, considerando os 
artigos 21 e 22 que determinam que as reuniões em sessões ordinárias serão mensais, e as extraordinárias, 
sempre que necessárias, e que referidas sessões serão realizadas com a presença de no mínimo maioria 
simples dos Conselheiros em primeira chamada e, nos casos de urgência, com qualquer número de seus 
membros presentes, em segunda chamada, após 30 (trinta) minutos;
Considerando a extensa legislação brasileira vigente que assegura à Rede de Serviços de Prevenção, 
Assistência e Promoção à Saúde das Pessoas Idosas e que no momento emergencial necessita ser articulada, 
para fins de adoção de medidas voltadas às Pessoas Idosas em situação de risco e vulnerabilidade, para 
prevenir e enfrentar as consequências ocasionadas pela instauração da pandemia do novo corona vírus e 
decretação de estado de Emergência em Saúde Pública em nosso município aos 20/03/2020, por meio do 
Decreto Municipal 14.664/2020;
Considerando as consequências diretas e indiretas do potencial contagioso da COVID-19 e a medida de 
isolamento social como maior premissa de diminuição do contágio:
O Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru RESOLVE sobre a validade da realização de 
reuniões da Comissão Executiva, do Pleno, dos Grupos Temáticos e Comissões Específicas por meios 
virtuais, suspendendo parcialmente as determinações do Regimento Interno referente às reuniões 
presenciais, desde que observadas as seguintes considerações:
Art. 1° Estão suspensas as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Pleno em plenárias presenciais, as 
quais poderão ser realizadas em plenária, de forma remota, on-line, a critério da Comissão Executiva do 
Conselho, por meio de ferramentas como: Zoom Meeting, Hangout, Google Meeting, Microsoft Teams, 
mediante registro em Ata. 
I. Na realização das plenárias on-line, as formalidades serão mantidas, quais sejam: Convocação, Pauta, 
Verificação de Quórum, Abertura, com apresentação do Expediente, da Ordem do Dia, Palavra aos 
Conselheiros, Registro para Votação e Redação de Ata;
II. Serão aceitas como justificativas de ausência a impossibilidade de acesso ao meio digital escolhido para 
a realização da plenária on-line, não computando a ausência para o(a) Conselheiro(a), desde que justificada 
antes do início da mesma.
Parágrafo único: A Comissão Executiva do COMUPI/Bauru poderá estender o prazo de suspensão das 
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias plenárias presenciais seguindo, e de acordo com as orientações dos 
órgãos de saúde, informando aos(às) Conselheiros(as) previamente.
Art. 2° Nas reuniões da Comissão Executiva, Grupos Temáticos e Comissões Específicas:
I. Na impossibilidade de reuniões presenciais, os membros da Comissão Executiva, Grupos Temáticos e 
Comissões Específicas poderão deliberar por meio de ferramentas de conversa de texto, tais como e-mail, 
aplicativo whatsapp, reuniões on-line virtuais, gravadas, etc, a critério dos seus integrantes mediante 
registro em Relatório;
II. As reuniões poderão ser realizadas em ferramenta on-line a ser definida pelos membros e integrantes, 
tais como aplicativos: Zoom Meeting, Hangout, Google Meeting, Microsoft Teams, mediante registro em 
Relatório;
Parágrafo único: As deliberações deverão ser deduzidas a termo, em documento próprio, que deverá ser 
enviado aos(às) Conselheiros(as) por e-mail pela Secretaria deste Conselho, como meio de formalização 
dos encaminhamentos.
Art. 3° Para agilizar e corroborar processos decisórios e deliberativos sobre pauta urgente e/ou de plenária 
on-line, será encaminhado e-mail a todos(as) os(as) Conselheiros(as), com Cédula de Votação, contendo a 
apresentação do pleito/tema, exposição de motivos, sendo a votação realizada da seguinte forma:
I. Os(As) Conselheiros(as) receberão e-mail enviado pela Secretaria deste Conselho;
II. Os(As) Conselheiros(as) deverão responder ao e-mail, dentro do prazo determinado, votando nas opções 
“A favor”/“Aprovada(o)”, “Contra”/“Não Aprovada(o)” ou “Abstenção” ao pleito indicado, encaminhando 
referida resposta, com a respectiva Cédula ao comupi@bauru.sp.gov.br
III. Os votos serão computados e as decisões irão considerar o quórum mínimo do Pleno, para aprovação 
ou reprovação;
IV. O voto por e-mail do(a) Conselheiro(a) Suplente será válido na ausência do voto por e-mail do(a) 
Conselheiro(a) Titular.
Art. 4° Cabe à Comissão Executiva encaminhar e determinar ações necessárias que supram as necessidades 
de deliberação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru, que não relacionadas nesta 
Resolução, com a devida publicidade de atos e decisões.
Art. 5° As reuniões e deliberações realizadas desde a decretação de Estado de Emergência em Saúde deste 
município, determinado em Decreto Municipal, são consideradas válidas.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de Junho de 2021.

ANNA CAROLINA MONDILLO
PRESIDENTE COMUPI/ BAURU

RESOLUÇÃO 008/2021 - COMUPI/BAURU
Dispõe sobre a Criação da Comissão de Inscrição das Entidades Governamentais e Não Governamentais de 
Assistência ao Idoso, bem como dos Serviços, Programas e Projetos de atendimento à Pessoa Idosa, junto 
ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru em conformidade com o parágrafo único do 
artigo 48 da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, e dá outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA – COMUPI/BAURU, Gestão Abril 2021/Abril 
2023, usando da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 
2014, que Reestrutura o Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI e dá outras providências, e do 
§ único do art. 48 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, do artigo 10 do Regimento 
Interno do COMUPI/Bauru, e, considerando a deliberação do Pleno na Reunião Ordinária realizada aos 09 
de Junho de 2021,

RESOLVE:
Art. 1º Fica criada e instituída, em caráter específico e permanente a “Comissão de Inscrição das Entidades 
Governamentais e Não Governamentais de Assistência ao Idoso, bem como dos Serviços, Programas e 
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CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO

E CONTROLE SOCIAL -FUNDEB

GESTAO -2021/2022

ATA DE  REUNIAO ORDINARIA DO  CONSELHO  DE ACOMPANHAMENTO  E CONTROLE
SOCIAL -FUNDEB

2021/2022

Bauru,16  de julho de 2021.

Aos  dezesseis  dias  do  mss  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  urn,  as  quatorze  horas,
presencialmente   nas   instalag6es   do   Napem,   na   Secretaria   de   Educagao,   realizou-se   a
Reuniao  Ordinaria  do  CACS-Fundeb,  conforme  convocagao  publicada  em  Diario  Oficial.  A
Presidente  Juliana  Goda  Ferraz  iniciou  a  reuniao  dando  as  boas-vindas  aos  conselheiros
presentes  e demais  convidados,  sendo eles:  Sebastiao  Gandara Vieira,  Luciana  Bonfim dos
Santos,  Ricardo Alonso Senfuegos,  Jane Marta  Correa  Silva,  Fabiana C.  Rodrigues,  Rodrigo
P.   L.  Alexandre,   Ana   Maria   F.   I.   Baravieira,   Eric  Fernando  Rossi,   Joao  Gilberto  Miranda,
Andressa    Forato    Gallego   Abranches   e    Francisco    Carlos    Sanches.    Na    sequencia    a
Presidente  pediu  aos  conselheiros  da  gestao  2021/2022  do  CACS-Fundeb  que  todos  se
apresentassem  aos demais.  Seguindo a  pauta,  a  Presidente  informou  aos  conselheiros que:
(i)   Reestruturagao   do   Conselho  -   Francisco   explicou   a   reestruturaeao   do   Conselho;   (ii)
Orgamento    para    2021     e    informag6es    aos    conselheiros    -   Andressa    explanou    aos
conselheiros sobre o  FUNDEB,  o  papel  e estrutura do Conselho e a distribuigao de  recursos,
bern  como seu  orgamento;  (iii)  Dados  do  PNATE de 2019 -a  Presidente Juliana  acessou  o
sistema  gov.br  e  preencheu  as  informag6es  solicitadas  em  consenso  com  os  conselheiros
emitindo  parecer favoravel  de  2019;  e  (iv)  Vistas  de  relat6rios  de  processos -a  Presidente
passou  os  relat6rios  dos  meses  de  Janeiro,   Fevereiro,   Margo,  Abril  e  Maio  de  2021   e  o
relat6rio  consolidado  do   1°  trimestre  de  2021   para   serem  vistados   pelos  conselheiros  e
emissao  do  parecer  referente  ao  1° trimestre  de  2021  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Sao  Paulo  -  TCE.   Finalizando  a  reuniao,   a  presidente  fez  a  leitura  da  presente  ata  para
aprovagao,  sendo que a  mesma foi APROVADA por unanimidade.  Nada  mais tendo a tratar,
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CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL -FUNDEB

LISTA DE  PRESENQA

BAURu, Aft DE DE 2021.

NOME  DO  CONSELHEIRO ASSINATURA
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