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APRESENTAÇÃO  
 
A Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana do Estado de São 

Paulo – CIOESTE apresenta o relatório de atividades desenvolvidas no exercício 2021. 

 

A região oeste da grande São Paulo é reconhecida pelas virtudes ímpares no cenário econômico da 

metrópole e do Estado. A projeção econômica dos últimos anos associada às práticas de 

sustentabilidade ambiental, social e cultural garantiu protagonismo nacional e internacional, que 

culminou com a integração cada vez maior entre as cidades. 

 

Nesse contexto, em 2013, foi fundado o CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, reunindo 

um grupo de 08 cidades estratégicas para São Paulo e para o Brasil. 

 

Para os municípios integrantes, o Consórcio foi um dos maiores acontecimentos dos últimos anos. As 

reuniões dos prefeitos são mensais e não há bandeira partidária que se sobressaia, o que favorece os 

projetos de Mobilidade, Saúde, Cultura e demais setores, para promover o progresso regional. 

 

O CIOESTE pode contratar, licitar, realizar obras e até captar recursos fora do país para os projetos em 

desenvolvimento. 

 

Anualmente, a assembleia elege um dos prefeitos para ocupar a presidência e executar os projetos 

com o apoio da Secretaria Executiva, formada por um corpo técnico habilitado, que responde pelos 

aspectos operacionais do Consórcio. 

 

Dentre as metas do CIOESTE, estão estabelecer soluções regionais eficazes para questões locais, tais 

como para os serviços de Saúde, que contaram com atuação suplementar no ano de 2021, em 

decorrência da pandemia de Covid-19. 

 

A atuação do CIOESTE como espaço para articulação, avaliação, planejamento e empreendimento de 

soluções regionais, vem se intensificando ao longo do tempo. 

 

Atualmente o CIOESTE é formado pelos municípios de Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, 

Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, o 

CIOESTE responde por uma região que conta com mais de 3 milhões de habitantes distribuídos em uma 

área superior a 1.000 km². As cidades que integram o Cioeste contribuem com aproximadamente 3% 

do PIB Nacional e 10% do PIB estadual, o que consolida a entidade como o maior Consórcio 

intermunicipal do país em importância socioeconômica. 
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Constituída pelos 11 (onze) chefes do poder executivo dos Municípios Consorciados, a Assembleia 
Geral delibera os assuntos dispostos no Estatuto e demais temas de relevância regional, sendo 
conduzidas as discussões pelo Presidente, eleito anualmente. 
 
 
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS: 
 

 
Rodrigo Andrade (Araçariguama) 

Rubens Furlan (Barueri) 
Marcos Neves (Carapicuíba) 

Rogério Franco (Cotia) 
Danilo Barbosa Machado (Cajamar) 

Igor Soares (Itapevi) 
Dr. Sato (Jandira) 

Rogério Lins (Osasco) 
Dany Floresti (Pirapora) 

Marcos Tonho (Santana de Parnaíba) 
Josué Ramos (Vargem Grande Paulista) 

 
 
 

Conselho Fiscal 
Presidente: 

Dany Floresti (Pirapora do Bom Jesus) 
 
 

Membros 
Rodrigo Andrade (Araçariguama/Suplente) 

Dr. Sato (Jandira) 
Marcos Tonho (Santana de Parnaíba)  
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO CIOESTE  
NO EXERCÍCIO DE 2021 

 
 

A pandemia de Covid-19, originada pela disseminação do coronavírus (SARS-CoV-2), alterou os rumos 
da gestão pública como um todo. A impossibilidade do trabalho presencial, as ações e encontros 
virtuais e toda a nova rotina de vida em sociedade imposta pela surpreendente e nova realidade, 
apresentaram a necessidade de adaptações, que se iniciaram de forma dificultosa, no ano de 2020. 
 
Por cautela e atendendo às demandas dessa nova realidade, o presente relatório de atividades tem 
por base um Plano de Trabalho que permitiu uma certa liberdade de ação, para atender à 
imprevisibilidade do cenário pandêmico, não perpetuando, assim, o ocorrido no ano de 2020, onde se 
previu uma série de ações que foram obstadas por essa nova realidade mundial, que nos assolou de 
surpresa naquele momento. 
 
Para lidar com a imprevisibilidade ocasionada pelo cenário pandêmico, que até então norteava os 
acontecimentos e decisões, não apenas da gestão pública, mas das atividades humanas como um todo, 
o plano de trabalho de 2021 foi mais pontual no sentido de permitir ações que acompanhassem o 
cenário diuturno, a depender das demandas, possibilidades e necessidades que surgiam a cada dia. 
 
Ainda que o contexto histórico seja difícil, o ano de 2021 foi muito profícuo em ações proporcionadas 
pelo Cioeste, como veremos abaixo: 
 

COMITÊ DE GESTÃO DE CRISE DA PANDEMIA 
 
Em 2021, o Cioeste acompanhou todas as reuniões do Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento do Impactos da Covid-19 do Estado de São Paulo, em nome do bloco de Municípios 
Consorciados. 
 
Essa representação facilitou o acesso à informação por parte dos Municípios, uma vez que não se fez 
necessário que cada uma das cidades tivesse que destacar um servidor público da área de saúde para 
tanto, permitindo assim que seus quadros ficassem integralmente dedicados ao atendimento da 
situação local. 

 

NEGOCIAÇÕES E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A AFD 
(EUROCLIMA) 

 
Por meio de colaboração em assistência técnica do Banco de Desenvolvimento da América Latina 
(antiga Corporação Andina de Fomento - CAF), instituição financeira voltada ao desenvolvimento da 
América Latina, o Cioeste realizou um estudo do impacto da vulnerabilidade climática para a região 
que compreende seus Municípios Consorciados. De autoria da empresa espanhola Fator, o estudo 
prevê os efeitos do impacto com projeções climáticas para os próximos 70 anos. 
 
O documento resultante determina o que pode acontecer com nossa região diante do aumento da 
temperatura do planeta, dentro do contexto do não estabelecimento de compromissos dos países para 
a proteção do sistema climático global. O estudo é importante, porque propicia a tomada de decisão 
com fundamento científico e mostra um cenário futuro que envolve desertificação da região Sudeste 
e aponta problemas relativos às chuvas.  
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Por conta da existência de tal relatório foi possível habilitar uma aplicação para obtenção de fundos 
junto ao Euroclima+, fundo europeu destinado à políticas de adaptação climática. Essa aplicação foi 
aceita pelo Euroclima+ e os recursos serão liberados para a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), que promoverá uma licitação internacional com o intuito de contratar empresa especializada 
para desenvolver estudos de adaptação climática para a região metropolitana de São Paulo. Em outras 
palavras, o Euroclima+ financiará a apresentação de produtos relativos às possibilidades de adaptação 
climática em nossa região, mediante a gestão desses valores pela AFD, Agência Francesa de 
Desenvolvimento, a quem competirá a contratação das consultorias e toda a remuneração aos 
contratados, bem como a prestação das contas ao Euroclima.+ 
 
É certo que a adaptação climática é de suma importância porque visa suportar o impacto das 
alterações climáticas na vida dos munícipes. Enchentes, deslizamentos, tempestades e crises hídricas 
estão entre as várias consequências que se mostrarão cada dia mais intensas e recorrentes. 
 
Adaptar as nossas cidades a essa realidade é uma das ações mais importantes para o que podemos 
colaborar regionalmente e está fundamentada não apenas no nosso Protocolo de Intenções, como nas 
ODS. 
 
Essa possibilidade que nos afigura é uma ação de total vanguarda na história do poder público. De fato, 
é a primeira vez que um fundo europeu estabelece a possibilidade de subsidiar, a fundo perdido, um 
Consórcio Público. 
 
Competirá ao Cioeste acompanhar os serviços de realização das consultorias e o recebimento dos 
produtos. 
 
Essa forma de ação, sem o aporte de recursos, mas com o recebimento dos produtos, já foi realizado 
antes e com êxito junto ao Cioeste. Citemos, como exemplos o estudo da Matriz Energética Regional 
(financiado pelo LEDS-LAC) e o Relatório de Vulnerabilidade Climática, subsidiado pelo Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (antiga Corporação Andina de Fomento - CAF). 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS 
 
Em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), os serviços de saúde municipais 
sofreram colapso, o que acarretou redução do atendimento e acompanhamento das demais 
enfermidades, gerando uma demanda reprimida e crescente nas cidades e tornando os serviços de 
saúde pública municipais insuficientes, com o risco de prejuízos irreversíveis aos usuários. Tendo como 
objetivo uma ação intermunicipal para atender à demanda excedente no cenário pós COVID, ficou 
pactuado, por meio da Câmara Técnica de Saúde, o credenciamento de Consultórios e Clínicas para 
atendimento médico dos pacientes do SUS regional. 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EXAMES 
COMPLEMENTARES 

 
Diante do colapso dos serviços de saúde e vislumbrando a possibilidade de credenciamento de 
Consultas Médicas, conforme citado acima, o Cioeste também colocou em pauta a necessidade de 
credenciamento de exames para a complementação do diagnóstico médico, que também teve 
demanda reprimida. O principal objetivo era a normalizar de filas e prazos para o atendimento da 
população. 
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ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE GRAVE ACOMETIDO DE COVID-19,  
EM LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI 

 
A contratação de leitos de UTI pelo CIOESTE, visou a complementação de oferta de serviços do SUS 
dos entes consorciados, em nível municipal. O objetivo era minimizar a demanda reprimida existente 
e viabilizar, sempre que necessário, o atendimento à população municipal com leitos de UTI. Na 
ocasião da publicação do edital, o estado de São Paulo apresentava uma ocupação de 69,0% dos leitos 
de UTI, superando a ocupação de leitos de enfermaria, em 49,6%.  
 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
Anualmente, o GT de Farmácia e Terapêutica estabelece a Relação Intermunicipal de Medicamentos, 
a qual define, padroniza e informa a relação de medicamentos e seu quantitativo para cada ente 
consorciado. Foi realizado processo para estimativa e andamento interno da licitação. Ainda em razão 
da pandemia, a lista de medicamentos de 2021 apresentou máxima adesão dos municípios, tendo 
como estimado o valor superior a quinhentos milhões de reais. Devido ao valor global estimado, a 
diretoria jurídica do CIOESTE determinou a execução de uma audiência de consulta pública e 
encaminhou processo para sua realização. 
 

REUNIÕES COM O MINISTRO DA SAÚDE 
 
O Consórcio pleiteou apoio financeiro e operacional da União na gestão da saúde dos Municípios, 
conveniados, propondo soluções regionais para questões locais, seguindo levantamento de 
prioridades apresentado pelos secretários municipais de Saúde, conforme abaixo: 
 
- PROGRAMA PREVINE BRASIL – foram solicitadas orientações para os municípios se adaptarem ao 
novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, a fim de 
que tivessem garantidos seus recursos recebíveis, sem impactar financeiramente a municipalidade, 
uma vez que o andamento da pandemia dificultou a implantação dos requisitos estabelecidos pela 
normativa. Também foi apresentado enfrentado pelos municípios com a falta de repasse para a 
remuneração de Especialidade Médicas. A finalidade foi reduzir os impactos financeiros das cidades e 
impedir o agravamento da situação que já estava difícil, por efeito da pandemia. 
 
– INVESTIMENTO E CRIAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES NA REGIÃO - Foi apresentado ao Ministro o 
déficit quanto ao oferecimento deste serviço na região e sugerido maior repasse e investimento 
federal nas cidades conveniadas ao Cioeste. 
 
– COMUNICAÇÃO DIRETA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM A REGIÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS INTERNOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO – para atender às dificuldades diárias na 
execução das atividades por parte das Secretarias de Saúde municipais, as quais necessitam de auxílio 
do Ministério da Saúde para sua correta execução e informatização, como para o cadastramento de 
programas e ações de saúde e para os processos internos de avaliação e liberação de recurso, cuja 
desburocratização é essencial para que as ações municipais sejam mais efetivas. 
 
– MANEJO PARA PACIENTES VULNERÁVEIS AO CORONAVÍRUS - Foram solicitadas alterações no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, entre elas a intercambialidade de vacinas, de 
acordo com as marcas e tipos disponíveis no momento de aplicação de segunda dose; o reforço de 
doses/início de vacinação para a população-alvo e grupos prioritários para vacinação de acordo com as novas 
variantes; a realização de estudos sobre a possibilidade de aplicação da terceira dose das vacinas para o 
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público idoso; a aplicação da vacina em jovens e crianças entre 0 e 18 anos de idade; e a inserção da vacina 
contra o COVID-19 no calendário anual do Plano Nacional de Imunização, como reforço vacinal. 
 
– PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Foi solicitada máxima atenção para 
os programas de saúde mental e atenção psicossocial presente nos Municípios, em razão do 
agravamento exponencial das questões de saúde mental no cenário pandêmico. Também foi 
requerido auxílio para os processos de cadastramento dos programas destinados aos CAPS, incluindo 
a liberação de repasses de verbas. 
 
- SOLICITAÇÃO DE TERCEIRA DOSE DA VACINA, para reforço e proteção mais eficaz dos profissionais 
de educação dos municípios integrantes do Cioeste. 
 

ESTUDOS PARA PROJETO REGIONAL DE ATENDIMENTO AOS MORADORES EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

 
Os meses de junho a agosto de 2021 apresentaram um inverno rigoroso, com temperaturas 
extremamente baixas, levando alguns moradores em situação de rua a óbito. Tendo em vista a 
necessidade de acolhimento dessas pessoas, foi realizada a primeira reunião da Câmara Técnica de 
Assistência Social do CIOESTE, com os secretários dos Municípios Consorciados, por meio da qual 
foram demonstrados o cenário e as ações realizadas por cada município.  
 
A Prefeitura de Osasco, apresentou um projeto para o credenciamento de redes hoteleiras, 
objetivando o recebimento de pessoas em situação de rua. A equipe técnica do CIOESTE realizou uma 
visita técnica à Secretaria de Assistência Social de Osasco, para conhecer o projeto e seu fluxo de 
atendimento, tencionando usar a experiência Osasquense como modelo-base para uma ação regional. 
Tendo em vista a normalização do período de inverno na região, o CIOESTE deu andamento interno e 
elaborou um escopo de projeto para ações futuras, caso sejam necessárias.  
 

ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICAS DE ATENDIMENTO À 
POPULAÇÃO LGBTQIA 

 
CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE SAÚDE LGBTQIA+: Em 10/09/21, ocorreu a primeira reunião 
virtual entre a equipe do CIOESTE e os Municípios Consorciados, provocada pelos membros do GT de 
Gênero. A pauta foi o atendimento à demanda existente nos municípios, quanto ao acolhimento, 
atendimento e encaminhamento para cirurgias de pacientes Transsexuais. Foram discutidos projetos 
já existentes e abordada a necessidade de apoio do CIOESTE para uma possível ação regional. 
 
15/09/2021 - Reunião com Diretora LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a qual 
apresentou projetos em andamento e já implantados para criação de centros de encaminhamentos e 
ambulatórios de atendimentos a pessoas transexuais e travestis. Foi apresentada a possibilidade de 
apoio do governo federal e a disponibilidade de recursos e financiamentos para um centro 
intermunicipal. 
 
20/10/2021 – Realização de visita técnica ao AME PRÓ-TRANS GUARULHOS, onde membros do Cioeste 
foram recebidos pela equipe multiprofissional da unidade, convertida para o atendimento ao público 
LGBTQIA+ e para encaminhamento de pacientes transexuais elegíveis a cirurgia de redesignação de 
sexo.  
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Os assuntos abordados foram o fluxo de atendimento, legislação, atendimento, tratamentos de 
reposição hormonal, atendimento psicossocial ao paciente e círculo familiar, estrutura mínima, além 
de apoio técnico e profissional em um possível projeto intermunicipal. 
 
Tendo em vista as experiências colhidas com as visitas técnicas optou-se por estabelecer no município 
de Cotia um projeto piloto para que, a partir de um trabalho efetivo na região, essa ação seja replicada 
nos demais Municípios que compõem o Cioeste. 
 
 

ATA PARA TOMOGRAFIA 
 
Em 2020, o CIOESTE criou a ação de enfrentamento ao COVID-19, para auxiliar os Municípios 
Consorciados na aquisição de produtos e contratação de serviços. Dentre eles, o serviço para 
realização de exames de tomografia computadorizada de tórax, a qual é recomendada como 
diagnostico diferencial e complementar no diagnóstico de COVID-19 e extremamente útil na avaliação 
da sua evolução, bem como das suas complicações. A utilização se demonstrou viável até o ano de 
2021, e poderá ser renovada para avaliação de COVID-19 e outras doenças respiratórias para o ano de 
2022. 

APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA CRIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM  
 
Nos últimos anos a Região Oeste da Grande São Paulo, por meio do GT de Gênero do Cioeste, construiu 
pautas voltadas às políticas públicas para mulheres, principalmente no que tange a reivindicação de 
serviços que vão ao encontro da demanda comum entre os municípios que compõe o Consórcio, em 
especial com projetos para o enfrentamento à violência contra mulheres, de carácter preventivo e 
protetivo, na perspectiva de sua autonomia e ruptura do ciclo de violência doméstica familiar e de 
gênero. 
 
O GT de Gênero tem abrangência regional que se fundamenta nas diretrizes nacionais de políticas para 
mulheres e nas legislações pertinentes e teve início no ano de 2013 com gestoras públicas de 
Organismos de Políticas Públicas para Mulheres (OPMs) da região da Grande Oeste e outras como 
Taboão da Serra, além da participação da sociedade civil organizada. Realizou-se em 17 de setembro 
de 2013 o I Encontro de Políticas Públicas para Mulheres da Região Oeste da Grande São Paulo1 e esse 
encontro se desdobrou como um marco histórico do GT de Gênero do CIOESTE, pois foi a partir dele 
que o coletivo de mulheres da região efetivou sua principal conquista - a Casa Abrigo Regional2 
inaugurada em dezembro de 2018. 
 
Passados três anos de implantação do referido serviço, o qual passa mensalmente pela avaliação 
técnica criteriosa do GT de Gênero, que a partir das realidades dos municípios integrantes e seus 
equipamentos de referência atendem mulheres em situação de violência, se percebeu que entre as 
demandas existe a necessidade urgente da região de implantar Serviço de Acolhimento Provisório de 
Curta Duração (Casa de Passagem), uma vez que nem todas as vítimas de violência doméstica 
enquadram-se no perfil de iminência de morte, ou seja, não atendem aos critérios de acolhimento 
institucional de longa duração na Casa Abrigo Regional do CIOESTE. 
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Por outro lado, destaca-se que na região Oeste da Grande São Paulo, dentre os 11 municípios 
(Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, 
Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista) que compõem a abrangência do CIOESTE, nenhum 
deles dispõe de um serviço 24 horas de atendimento e acolhimento seguro para receber a mulher e 
seus/suas filhos/as vítimas de violência.  
 
Diante do exposto, o GT de Gênero, como consenso, teve a iniciativa de abrir diálogo com a direção 
executiva do CIOESTE que realiza a interlocução com o poder executivo dos Municípios membros e  
apresentar, em nome do GT de Gênero, a proposta de os prefeitos investirem na implantação de uma 
Casa de Passagem Regional, uma vez que a maioria dos casos de violência doméstica ocorrem aos finais 
de semana, feriados e no período noturno, momentos estes em que a mulher vítima de violência não 
dispõe da rede de atendimento e proteção funcionando.  E este serviço de acolhimento institucional 
funciona 24 horas, de forma ininterrupta, de segunda a segunda, na modalidade de acolhimento 
provisório de curta duração para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e violência 
de gênero, serviço esse tipificado conforme Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) (BRASIL, 2009).  
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CASA ABRIGO 

OBJETIVO DA PROPOSTA  
 
GERAL: Acolher mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de seus filhos (de até 
dezessete anos e onze meses) e garantir proteção integral; oferecer condições para o fortalecimento 
de sua autonomia pessoal e social e autoestima; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; contribuir para a 
superação e prevenção da situação de violência e ruptura de vínculos, através de atendimento 
psicossocial; atividades de prevenção; qualificação e articulação com a rede de atendimento local. 
 
ESPECÍFICOS: Promover atendimento integral e interdisciplinar às mulheres e seus filhos, em especial nas 
áreas psicológica, social; promover condições objetivas de inserção social da mulher, conjugando as ações 
da Casa Abrigo com programas de saúde, emprego e geração de renda, moradia, creches, profissionalização 
dentre outros; promover suporte informativo e acesso a serviços, instruindo as mulheres para 
reconhecerem seus direitos como cidadãs e os meios para efetivá-los; proporcionar ambiente harmônico, 
com realização de atividades socioeducativas, visando o fortalecimento emocional da mulher, de forma a 
estimular o exercício da autonomia e a valorização de suas potencialidades. 
 
O Programa Casa Abrigo Regional CIOESTE funcionará, ininterruptamente, 24hs diárias, oferecendo os 
seguintes serviços: espaço para moradia, segurança, alimentação, endereço de referência, condições 
de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e 
higiene pessoal, vestuário e pertences, acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. Para tanto, 
o trabalho foi desenvolvido conforme descrito a seguir. 
 
O projeto é realizado em casa alugada deste Setembro/2018, possui um terreno com cerca de 200 m² 
de área. 
 
A casa é bastante ampla, possui bons espaços, que possibilita o desenvolvimento de diversas 
atividades. 
Assim como todo ano, foram feitas manutenções e reparos/consertos de chuveiros, torneiras, 
tomadas, lâmpadas que foram danificados com a rotina diária da casa, sempre dentro da provisão e 
prestado as devidas contas, bem como, pintura quando necessário. 
 
Mantendo o bom funcionamento e a boa organização do ambiente para boas condições de moradia 
das atendidas e filhos, sempre que espaços ou objetos foram danificados imediatamente foi buscado 
pela administração o conserto. 

DADOS DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DAS MULHERES:  
 
O serviço caracterizou-se em oferecer acolhimento provisório, por até 6 meses, podendo ser 
prorrogado dependendo do caso, para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de 
risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, demais violências causadoras 
de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. O funcionamento ocorreu em regime de 
parceria e garantiu a integralidade e o sigilo obrigatório quanto à identidade do público atendido. 
 
A forma de acesso ao serviço foi através de encaminhamentos dos CREAS’s, Diretoria da Mulher e 
CRMVV dos municípios que fazem parte do CIOESTE e/ou através de permutas quando foi necessário 
fazer a pactuação. 
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PÚBLICO ATENDIDO 2021:  
 
 
Registro de pessoas atendidas – total de 49 pessoas. 
 
 
Foram contabilizadas todas as mulheres e seus filhos atendidos pelo serviço, durante o período 
vigente. Atendemos 18 mulheres e 31 crianças/adolescentes. 
 
 

RELAÇÃO DE ACOLHIMENTO - CASA CIOESTE -2021 

Nº DE 
PESSOAS 

ACOLHIDAS 

 
Nº DO PRONTUÁRIO 

 
REGIÃO/ MUNICÍPIO DE 

REFERÊNCIA 

 
TIPO DE ACOLHIMENTO 

 
DATA DE 

ACOLHIMENTO 

 
DATA DE 

DESLIGAMENTO 

1 0036/2021 CREAS ITAPEVI CIOESTE 06/01/2021 29/01/2021 

2 0036/2021 CREAS ITAPEVI CIOESTE 06/01/2021 29/01/2021 

3 0037/2021 CRMVV OSASCO CIOESTE 28/01/2021 10/06/2021 

4 0038/2021 CDCM CASA VERDE SÃO PAULO/PERMUTA 11/02/2021 05/042021 

5 0038/2021 CDCM CASA VERDE SÃO PAULO/PERMUTA 11/02/2021 05/04/2021 

6 0038/2021 CDCM CASA VERDE SÃO PAULO/PERMUTA 11/02/2021 05/04/2021 

 
7 

 
0039/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
23/03/2021 

 
03/03/2022 

 
8 

 
0039/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
23/03/2021 

 
03/03/2022 

 
9 

 
0039/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
23/03/2021 

 
03/03/2022 

 
10 

 
0039/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
23/03/2021 

 
03/03/2022 

11 0040/2021 CREAS CARAPICUÍBA CIOESTE 25/03/2021 05/05/2021 

12 0040/2021 CREAS CARAPICUÍBA CIOESTE 25/03/2021 05/05/2021 
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0041/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
19/05/2021 

 
10/06/2021 

 
14 

 
0041/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
19/05/2021 

 
10/06/2021 

 
15 

 
0041/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
19/05/2021 

 
10/06/2021 

 
16 

 
0041/2021 

 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

ROSANGELA 
RIGO/PERMUTA 

 
19/05/2021 

 
10/06/2021 

17 0042/2021 COTIA CIOESTE 24/05/2021 25/05/2021 
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***Informamos que por questões de sigilo retiramos o nome das mulheres e                   dependentes da planilha. 
Assim, conta-se por cada número de prontuário refere-se a uma família (mulher e filhos).

19 0043/2021 OSASCO CIOESTE 28/05/2021 02/09/2021 

20 0043/2021 OSASCO CIOESTE 28/05/2021 02/09/2021 

 
21 

 
0000/2021 

 
BARUERI 

 
CIOESTE 

 
17/05/2021 

PERMUTA/CASA 
VERDE 

 
22 

 
0000/2021 

 
BARUERI 

 
CIOESTE 

 
17/05/2021 

PERMUTA/CASA 
VERDE 

23 0044/2021 JANDIRA CIOESTE 21/06/2021 22/06/2021 

24 0044/2021 JANDIRA CIOESTE 21/06/2021 22/06/2021 

25 0044/2021 JANDIRA CIOESTE 21/06/2021 22/06/2021 

26 0045/2021 OSASCO CIOESTE 05/07/2021 28/09/2021 

27 0045/2021 OSASCO CIOESTE 05/07/2021 28/09/2021 

28 0045/2021 OSASCO CIOESTE 05/07/2021 28/09/2021 

29 0045/2021 OSASCO CIOESTE 05/07/2021 28/09/2021 

30 0046/2021 JANDIRA CIOESTE 03/08/2021 31/08/2021 

31 0046/2021 JANDIRA CIOESTE 03/08/2021 31/08/2021 

32 0046/2021 JANDIRA CIOESTE 03/08/2021 31/08/2021 

33 0046/2021 JANDIRA CIOESTE 03/08/2021 31/08/2021 

34 0047/2021 CARAPICUIBA CIOESTE 04/08/2021 08/09/2021 

35 0047/2021 CARAPICUIBA CIOESTE 04/08/2021 08/09/2021 

36 48/2021 CARAPICUIBA CIOESTE 18/08/2021 01/09/2021 

37 48/2021 CARAPICUIBA CIOESTE 18/08/2021 01/09/2021 

38 48/2021 CARAPICUIBA CIOESTE 18/08/2021 01/09/2021 

39 49/2021 SANTANA DE PARNAÍBA CIOESTE 04/10/2021 19/11/2021 

40 49/2021 SANTANA DE PARNAÍBA CIOESTE 04/10/2021 19/11/2021 

41 49/2021 SANTANA DE PARNAÍBA CIOESTE 04/10/2021 19/11/2021 

42 50/2021 OSASCO CIOESTE 15/10/2021 14/12/2021 

43 50/2021 OSASCO CIOESTE 15/10/2021 14/12/2021 

44 50/2021 OSASCO CIOESTE 15/10/2021 14/12/2021 

45 51/2021 OSASCO CIOESTE 26/11/2021 21/01/2022 

46 51/2021 OSASCO CIOESTE 26/11/2021 21/01/2022 

47 51/2021 OSASCO CIOESTE 26/11/2021 21/01/2022 

48 52/2021 COTIA CIOESTE 14/12/2021 16/12/2021 

49 52/2021 COTIA CIOESTE 14/12/2021 16/12/2021 

18 0042/2021 COTIA CIOESTE 14/12/2021 16/12/2021 
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PERMANÊNCIA NA CASA POR MÊS:  
 
 
 

 
Mês 

 

 
Número de acolhidas na Casa por mês 

jan/21 7 

fev/21 7 

mar/21 13 

abr/21 13 

mai/21 18 

jun/21 14 

jul/21 10 

ago/21 16 

set/21 19 

out/21 10 

nov/21 13 

dez/21 12 

 
 

DESLIGAMENTOS  
 
 

 
Emancipação 

 
Rede de Apoio 

Familiar 

 
Descumprimento 

regras/Quebra Sigilo 

 
Transferência 

 
Retorno com 

Agressor 

7 mulheres 4 mulheres 01 mulher 4 mulheres 3 mulheres 

 

TRABALHO PSICOSSOCIAL REALIZADO 
 
Este serviço, realizado diariamente – 24h ininterruptas, - teve por finalidade oferecer apoio às 
mulheres e seus respectivos filhos (as), por meio da acolhida, recepção, escuta, orientação, 
encaminhamento e articulações com a rede de serviços socioassistenciais, sistema de garantia de 
direitos e outras  políticas públicas dos Municípios Consorciados do fluxo. 
As mulheres e seus respectivos filhos, no tempo de acolhimento, tiveram atendimento psicológico e 
social, participaram de grupos socioeducativos, grupos de trabalhos manuais com proposta 
pedagógica e participaram  de oficinas externas desenvolvidas pela rede CIOESTE, além de terem 
participação em outros eventos culturais. 
 
Foram encaminhadas e acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS), especialidades e algumas 
demandas de urgência encaminhadas e atendidas no Pronto Socorro Municipal. Também foram 
encaminhadas para a Assistência Social do Município onde está instalada a Casa Abrigo, sendo 
atendidas por CREAS, CRAS e Fundo de Solidariedade. 
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Houve encaminhamento para Educação para a inclusão em Creche Municipal, Escolas de Ensino 
Infantil e Fundamental e também tivemos inserção no EJA para término dos estudos. 
 
Houve trabalhos socioeducativos manuais, com objetivo de fomentar o interesse para atividade de 
geração de renda e estabelecimento de vida financeira autônoma das acolhidas. Houve ainda reuniões 
psicossociais abordando assuntos de superação, autonomia, empoderamento e  emancipação. 
 
Realizamos, neste período, oficinas de culinária, artesanato, rodas temáticas, filmes temáticos, visitas 
espaços culturais, shows. Também ocorreu a inserção das acolhidas em cursos gratuitos e onlines e 
oficina de inclusão digital. 
 
Dentre as atividades, tiveram destaque as oficinas de corte e costura, por meio da qual as assistidas 
aprenderam a confeccionar bolsas, estojos e vestimentas, com o objetivo de auxiliá-las na geração de 
renda. Outro de importância foi o “Alfabetização e Letramento”, cujo objetivo foi melhorar a 
comunicação escrita das mulheres e seus filhos e filhas, enfatizando a importância da escolarização 
para a construção da autonomia de ambos. As oficinas  pedagógicas foram voltadas à leitura de textos 
e livros que promovessem o autoconhecimento emocional e o respeito às diferenças. No tocante a 
atividades psicossociais, trabalharam, sobretudo, as questões envolvendo a violência doméstica   e a 
reinserção das mulheres no mercado de trabalho. 
 
Durante o ano de 2021, foram realizadas duzentas e oitenta (284) oficinas    socioeducativas, trezentas 
e duas (302) pedagógicas e cinquenta (50) grupos psicossociais. 
 
 
 

 
 
 

 
Número de Encaminhamentos e/ou Demandas para rede em 2021 

 

Cursos na Rede 64 

OAB/Jurídico 31 

Política de Saúde 227 

Política de Educação 63 

Política de Assistência Social 438 

Fundo de Solidariedade 04 

Trabalho e Renda (Centro do Trabalhador, Ganha Tempo) 121 

Cultura e/ou Lazer (Parques, Museus, Biblioteca Municipal e etc) 27 

Moradia/ Habitação 09 
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Para a mulher, quebrar o silêncio sobre sua situação de violência é uma decisão muito grave e difícil. 
Por isso, os serviços de atendimento precisam estar bem equipados e com capacidade de 
acolhimento, prevenção e proteção às   mulheres. O trabalho desenvolvido na Casa Abrigo CIOESTE 
teve como objetivo proporcionar que as mulheres desenvolvessem sua autonomia, descobissem suas  
forças, tomassem decisões e adquirissem controle sobre suas vidas, pois ter espaço facilitador para 
receber essa mulher é fundamental para impedir que ela continue na violência. Então, é preciso que 
haja uma escuta, é preciso ouvir essa mulher, orientá-la sobre seus direitos e sobre as possibilidades 
para sair dessa situação, além de oferecer alternativas, como uma casa abrigo, e este Programa 
apresenta uma nova forma para que reconstruam suas vidas.



  

 
21 

 
PROJETO FEHIDRO  

 
O objetivo da proposta é Implantar o Projeto “REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS DAS 
CIDADES INTEGRANTES DO CIOESTE – “PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA” (PURA)”, com base 
na metodologia utilizada pela SABESP no projeto PURA, porém sem o sistema de telemedição.  O 
projeto irá contemplar, no mínimo, vinte e seis escolas localizadas nos municípios de Osasco, Jandira, 
Barueri, Cotia, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Carapicuíba, com a finalidade de 
promover a redução das perdas, racionalização e diminuição do consumo de água, adotando 
metodologias e tecnologia de ponta voltadas à economia de água.  
 
Principais Objetivos do Projeto: 
 
- Redução do consumo de água em no mínimo 21 escolas municipais localizadas nos seguintes 
municípios: Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Barueri, Cotia, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do 
Bom Jesus, por meio da substituição de equipamentos por outros que colaborem com a redução do 
volume de água distribuído (exemplo: torneiras, válvulas de descarga, etc), além da identificação de 
vazamentos e correção destes.  
 
- Ministrar palestras para professores, coordenadores, diretores, alunos e principalmente para a 
equipe vinculada à escola responsável pela manutenção predial.   
 
- Implantar ações com impacto regional por meio de projetos apresentados pelo CIOESTE composto 
por 8 municípios da região oeste metropolitana de São Paulo, potencializando a articulação de políticas 
públicas focadas na racionalização do uso dos recursos hídricos.   
 
No ano de 2020 foi praticamente realizado um novo diagnóstico para o uso racional do dinheiro 
público, uma vez que o diagnóstico realizado ocorreu em 2016. Já no ano de 2021, em que pese toda 
dificuldade de efetivação de obras por conta da pandemia, as intervenções foram executadas nas 
escolas contempladas pelo projeto, com substituição de torneiras, reparo de vazamentos, troca de 
registros, dentre outros consertos que permitirão uma redução significativa no consumo de água nas 
escolas da região. Essa ação é de suma importância em razão de que remanesce a crise hídrica. Mesmo 
com as chuvas do último verão, o limite dos principais reservatórios encontra-se aquém do esperado. 
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ESCOLAS DO PROJETO: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Município Nome da Escola Endereço

Maternal Aracy Martins de Lima
Av. Henrique Gonçalves Baptista, 457 - 

Jardim Belval, Barueri - SP, 06420-130

EMEF Francisco Zacarioto
R. Ipanema, 420 - Jardim Maria Helena, 

Barueri - SP, 06445-100

EMEF Mario Joaquim E. de 

Andrade

Estr. dos Pinheiros, 193 - Parque Viana, 

Barueri - SP, 06449-000

EMEF Rita de Camargo Rocha
R. Alagoinha - Jardim Sao Vicente de 

Paula, Barueri - SP, 06463-050

BARUERI

EMEI Algodão Doce
R. Doná Linda, 210 - Jardim São Daniel, 

Carapicuíba - SP, 06321-340

EMEI Carmelinda C. Chagas
R. Ingá, 2 - Vila Creti, Carapicuíba - SP, 

06386-040

EMEI Cidade Ariston
R. Gália, 669 - Cidade Ariston Estela 

Azevedo, Carapicuíba - SP, 06395-060

EMEI Vó Tonha
R. Lizarda, 470 - Cidade Ariston Estela 

Azevedo, Carapicuíba - SP, 06390-430

CARAPICUIBA

Centro Educanional Atalaia
R. Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das 

Gracas, Cotia - SP, 06700-575

EM Jocinéia de Melo
R. Ameixeiras, 451 - Jardim Petrópolis, 

Cotia - SP, 06719-052

EM Prof. Dr. Fleury da Silveira
 Estr. Morro Grande, 390 - Parque Santa 

Rita de Cassia, Cotia - SP, 06700-650

COTIA

Centro Educanional Atalaia
R. Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das 

Gracas, Cotia - SP, 06700-575

EM Jocinéia de Melo
R. Ameixeiras, 451 - Jardim Petrópolis, 

Cotia - SP, 06719-052

EM Prof. Dr. Fleury da Silveira
 Estr. Morro Grande, 390 - Parque Santa 

Rita de Cassia, Cotia - SP, 06700-650

COTIA
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CEMEB Governador André 

Franco Montoro

R. Pedro Martins Gonçalves, 125 - Vila Dr. 

Cardoso, Itapevi - SP, 06654-400

CEMEB Vinicíus de Moraes
R. Mte. José Duarte, 170 - Jardim 

Itacolomi, Itapevi - SP, 06660-630

CEMEB Maria Zibina de 

Carvalho

R. Abacachos, 17 - Conj. Hab. - St. A, 

Itapevi - SP, 06665-280

ITAPEVI

EMEB Comecinho de vida
R. São Bernardo do Campo, s/n - Parque 

Santa Tereza, Jandira - SP, 06622-200

EMEB Demilson Soares Molica
R. São Caetano do Sul, 6 - Parque Santa 

Tereza, Jandira - SP, 06622-510

EMEB Monteiro Lobato
R. Imirim, 323 - Jardim Nossa Sra. de 

Fatima, Jandira - SP, 06624-010

JANDIRA

EMEF Benedito Alves 

Turíbio

R. Maria de Lurdes Galvão de França, 361 

- Jd Turibio, Osasco - SP, 06162-010

EMEF Francisco Pontes de 

Miranda

R. Benedito de Oliveira Furtado, 100 - 

Pestana, Osasco - SP, 06180-010

EMEF Mariana Von
R. Argemiro Sátiro, 330 - Parque 

Cachoeirinha, Osasco - SP, 06160-400

EMEF Dr. José Manoel 

Ayres

R. Farias Brito, 192 - Veloso, Osasco - SP, 

06150-120

EMEF Rentato Fiuza
 R. Orlando Torres, 490 - Conceicao, Osasco 

- SP, 06140-055

EMEF. Oswaldo Quirino 

Simoes

R. Antônio Benedito do Amaral, 394 - Jdm 

S Antônio, Osasco - SP, 06130-100

OSASCO

EMEF Irmã Maria Nila Pontes
Estrada dos Romeiros, 50 - Bandeirantes, 

Pirapora do Bom Jesus - SP, 06550-000

EMEF Profº Nercy Amélia M. 

Daher

Rua Aluizio Azevedo, S/N - Centro, 

Pirapora do Bom Jesus - SP, 06550-000

PIRAPORA DO BOM 

JESUS
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CM André Fernandes
Rua Ricardo Vila Wilson (Bairro 120, 

Santana de Parnaíba - SP, 06528-201

Cm Prefeito João José de 

Oliveira

R. Espacial, N.105 - Jardim Espacial, 

Santana de Parnaíba - SP, 06528-031

CM Prof. Aldônio R. Teixeira
R. Gêmeos, N.50 - Parque Santana, 

Santana de Parnaíba - SP, 06515-115

SANTANA DE 

PARNAIBA
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CICLO DE DIÁLOGOS SOBRE A AGENDA 2030 E OS ODS 
 

Entramos no Eixo PROSPERIDADE para falar de ODS 8 e 9 – crescimento econômico e industrialização 

sustentados, inclusivos e sustentáveis, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos, 

infraestruturas resilientes, fomento à pesquisa e à inovação. 

Conosco: 

- Carlos Abrão, diretor de programas e projetos do CIOESTE, falando sobre consórcios públicos como 

inovação para economia e sustentabilidade. 

- Elcio de Sousa, diretor do Senai Barueri, que abordou a questão de sustentabilidade e inovação na 

indústria e no setor econômico e trouxe as experiências de sua instituição. 

Ainda teremos 2 encontros, nos dias 26Nov e 01Dez. Venha participar conosco. 

Evento presencial, com inscrições abertas e vagas limitadas! 
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GT DE TURISMO  
 

 
 
 
O Grupo de Trabalho de Turismo Regional é compostos pelos Municípios Consorciados ao CIOESTE 
com a finalidade de discutir e propor políticas e estratégias para aperfeiçoar a mobilidade e a 
conectividade turística da região, divulgar as atrações turísticas da região e realizar eventos em prol 
da promoção das cidades integrantes. 
 
Ao longo do exercício de 2021 ocorreram 9 reuniões do GT de Turismo, com diversas pautas que 
resultaram nas seguintes ações:   
 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO REGIONAL PARA 
IMPULSIONAR A RETOMADA DAS ATIVIDADES PÓS COVID.  

 

Apresentação do projeto e das propostas de turismo regional, crescimento da 
economia pós pandemia 

 

 Participação na ABAV EXPO & COLLAB 2021, o maior evento da América Latina voltado ao 
Turismo, que ocorreu nos dias 06 e 08 de outubro de 2021 e contou com a participação dos 
representantes do G.T das cidades de Cotia, Osasco, Barueri e Carapicuíba entre outros que 
compuseram seus próprios estandes e também o estande feito pelo Governo do Estado de São 
Paulo.  

 

 Reunião no Cioeste com o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, Prefeitos e Secretários 
de Turismo de nossa Região, na qual foram apresentados projetos para a retomada econômica 
regional. 

 

 Fomento à participação dos G.T em feiras e eventos seja como expositor ou visitante, para 
proporcionamos estreitamento de relações que vislumbrem o crescimento e novas 
oportunidades e ideias.  

 

 Discussão de ações e projetos para a retomada deste setor no pós pandemia. 
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MATERIAL COMPLEMENTAR  
 

REUNIÃO ONLINE: TURISMO – 17/05/2021 - Apresentação do plano de ação de união dos grupos de 
GT de Turismo e Cultura. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 31/05/2021 - Aprovação da proposta para Contratação de empresa 
para diagnosticar a situação turística de cada cidade. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 29/06/2021 - A partir desta reunião foi estabelecido que, as reuniões 
de GT de Turismo e Cultura aconteceram em conjunto e todas as propostas apresentadas e aprovadas 
serão submetidas para análise do departamento Jurídico do CIOESTE. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 21/07/2021 - Apresentação do Projeto e das Propostas de 
CRESCIMENTO ECONÔMICO – PÓS PANDEMIA. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 27/07/2021 - Deliberação das propostas apresentadas para o GT 
CIOESTE. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 28/09/2021 - Apresentação de propostas, definição de estratégias, 
planejamento para realização da Feira de Turismo e Participação da ABAV. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 13/10/2021 - Reunião dos Secretários de Turismo com o Deputado 
Estadual Prof. Walter Vicioni, presidente da comissão de atividades econômicas da ALESP. 
 
REUNIÃO: TURISMO/CULTURA – 30/11/2021 - Apresentação de Proposta do Senac para atendimento 
corporativo nos municípios.
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GT DE CULTURA  
 
GT DE CULTURA 25/05/2021 

 
Pauta: 1ª reunião presencial do GT Cultura, com os secretários e representantes de Cultura dos 
Municípios que integram o Consórcio. 
 
GT TURISMO/ CULTURA 29/06/2021 
Pauta: Propostas apresentadas ao grupo como: treinamento de prestadores de serviço, contratação 
de empresa de diagnóstico turístico, Wifi gratuito em pelo menos um ponto turismo de cada cidade, 
posto de informações turísticas, app turismo na mão, curso para formação de monitores de turismo e 
feira regional. 
 
 
REUNIÃO GT CIOESTE TURISMO E RT NEGÓCIOS & CULTURA 27/07/2021 

 
Pauta: A reunião ordinária do GT Cioeste Turismo e RT Negócios & Cultura, na qual secretários 
municipais e representantes dos municípios integrantes apresentaram projeto para a região do 
Cioeste. 
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GT DE EDUCAÇÃO  
 

 
 
O Grupo de Trabalho é composto por representantes dos Municípios Consorciados do setor de 
educação e foi instaurado em outubro de 2021. Caracteriza-se como um fórum de discussão sobre as 
relações da Educação, desenvolvendo temas como a defesa da adoção de políticas e programas que 
impulsionem a ampliação da oferta de educação profissional no ensino.  
 
 

ASSUNTOS PAUTADOS: 
 

         Suspensão do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) encaminhado ao ministério  
         da   Educação.  
 

Inclusão de atas de registro de preços de Educação visando o princípio da economicidade. 
 

Projetos de treinamento de funcionários e formação dos professores  
 

Reforços nos pós covid. 
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GRUPO DE TRABALHO DE HABITAÇÃO 
 
 

Secretarias de Habitação acompanham, avaliam, formulam e propõe, instrumentos para a 
implementação da Política Municipal de Habitação. Com a participação do CIOESTE na articulação 
essas políticas públicas, as mesmas ganham caráter regional. Os projetos se voltam ao 
desenvolvimento urbano e têm o objetivo de promover a universalização do acesso à moradia. 
 
O grupo foi criado no final de setembro/2021 e já pautou assuntos importantes como a criação de 
cadastro regional de habitação e a revalidação do programa verde e amarelo.  
 
Fotos: 
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REUNIÃO DE COM DEFESA CIVIL 11/11/2020 
 
A Reunião contou com representantes dos Municípios Consorciados e pautou assuntos para 
instauração de grupo de trabalho voltado aos seguintes tópicos:  
 

 Elaboração de inventário e infraestrutura das defesas civis  
 

 Levantamento sobre a possibilidade da integração dos sistemas vigentes  
 

 Realização de treinamento para agentes da defesa civil  
 

 Código Brasileiro de Ocupação (CBO) AG. De defesa civil  
 

 Aproximação das relações entre SABES, ENEL e Defesa Civil 
 

Fotos: 

 
 

 
Reunião 11/11/2020 - Com representantes do Instituto de Previdência Privada, para os municípios que 
tem RPPS. Foram pautados os seguintes assuntos: 

 

 Plano de saúde para o servidor; 
 

 Previdência complementar  
 

 Estudo de viabilidade do Hospital do Servidor   
 
Foto: 
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SEMINÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL, COM PRESENÇA DO MINISTRO GILMAR MENDES 
 

 
No dia 26/11 foi realizado Seminário do Consórcio de Municípios, “O Município à Luz da Constituição 
Federal. Temas Atuais e Relevantes”, o qual contou com as palestras do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF)Gilmar Mendes e do consultor Legislativo do Senado Federal, João Trindade Cavalcante 
Filho, coautor do livro “Manual de Direito Constitucional”, em conjunto Mendes. O evento aconteceu 
no auditório do edifício central do Condomínio Empresarial Green Valley, em Alphaville, Barueri.  
 
Estiveram presentes o atual presidente do Cioeste e prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário-
executivo do organismo, ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, além de prefeitos e representantes das 
cidades que compõem o Consórcio, Rodrigo Andrade (Araçariguama), Rubens Furlan (Barueri), Marcos 
Neves (Carapicuíba), Danilo Joan (Cajamar), Dany Floresti (Pirapora do Bom Jesus), Marcos Tonho 
(Santana de Parnaíba) e Josué Ramos (Vargem Grande Paulista). Entre os presentes, também estavam 
o prefeito de São Roque, Guto Issa, entre outras autoridades. 
 
Convite:  
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ASSEMBLEIAS DE PREFEITOS 
 
 
 
 
 
Reunião de Assembleia de Prefeitos Presenciais de 2021 
25/01/2021 

 
 
A primeira assembleia presencial de prefeitos sob o comando do novo presidente do CIOESTE, 
Rogério Lins (Osasco). 
 
Questões importantes foram pautadas:  

 
Retorno às aulas  

Vacinas 

Contratação de Leitos  
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12/07/2021 

 
 
A assembleia de prefeitos presidida pelo Prefeito Rogério Lins. Questões importantes foram pautadas:  
retomada econômica. 
 
 
10/08/2021 

 
 
Assembleia de Prefeitos do Cioeste, com apresentação da Plataforma de Empregos cedidos pelo CIT - 
Centro de Tecnologia de Barueri, a todas as prefeituras integrantes do Consórcio, e aprovação do 
Orçamento de 2022. 
Assuntos da Pauta: Destinação correta ambiental e Ata de Exames e Consultas. 
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18/10/2021 

 
 
A assembleia de prefeitos presidida pelo Prefeito Rogério Lins. Questões importantes foram pautadas:    
 

1. Taxa do lixo  
2. Credenciamento  
3. Euroclima  
4. Recebemos a presença do presidente da FIESP/Senai/Sesi para pautar projetos futuros.  
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16/12/2021 
 

 
 
Rogério Lins é reeleito Presidente do Cioeste 
A assembleia de eleição para o exercício de 2022. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

2021 
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Quadro I – RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Dados Balanço Orçamentário 12/2021

CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA VALOR

RECEITAS CORRENTES 7.019.327,82

RECEITA PATRIMONIAL 266.801,85

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.752.525,97

TOTAL ARRECADADO 7.019.327,82
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Quadro II – DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR MUNICÍCPIO
Dados Balanço Orçamentário 12/2021

MUNICÍPIO VALOR

Rateio Ordinário R$ 5.618.711,15 
Município de Barueri R$ 1.692.982,95 

Município de Carapicuíba R$ 327.543,09 

Município de Cotia R$ 303.549,85 

Município de Itapevi R$ 420.284,22 

Município de Jandira R$ 174.351,19 

Município de Osasco R$ 1.487.002,36 

Município de Pirapora do Bom Jesus R$ 38.876,02 

Município de Santana de Parnaíba R$ 693.755,09 

Município de Vargem Grande Paulista R$ 100.434,09 

Município de Cajamar R$ 313.502,97 

Município de Araçariguama R$ 66.429,32 
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Q u a d r o   I I   – D E M O N S T R A T I V O   D A   R E C E I T A   P O R   M U N I C Í C P I O 

D a d o s   B a l a n ç o   O r ç a m e n t á r i o   1 2 / 2 0 2 1 

M U N I C Í P I O V A L O R 

R a t e i o 
  C a s a 

  A b r i g o R $ 
  7 9 6 . 3 1 1 , 3 6 

  

M u n i c í p i o   d e   B a r u e r i R $   163.605,85          

M u n i c í p i o   d e   C a r a p i c u í b a R $   1 1 9 . 5 3 2 , 1 6   

M u n i c í p i o   d e   C o t i a R $   5 7 . 0 8 1 , 0 1   

M u n i c í p i o   d e   I t a p e v i R $   8 7 . 8 4 9 , 6 0   

M u n i c í p i o   d e   J a n d i r a R $   6 7 . 2 9 0 , 9 0   

M u n i c í p i o   d e   O s a s c o R $   2 1 9 . 1 4 8 , 9 1   

M u n i c í p i o   d e   S a n t a n a   d e   P a r n a í b a R $   8 1 . 8 0 2 , 9 3   
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Quadro II – DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR MUNICÍCPIO
Dados Balanço Orçamentário 12/2021

MUNICÍPIO VALOR

Rateio Exercício Anterior/Acordo R$ 337.503,46 
Município Cotia - Exerc. Ant. Casa Abrigo R$ 36.213,66 

Município Carapicuíba - Acordo Rateio R$ 31.365,51 

Município Carapicuíba - Acordo Casa Abrigo R$ 17.942,39 

Município Pirapora do Bom Jesus - Acordo Casa Abrigo R$ 9.156,00 

Município Araçariguama - Acordo Rateio R$ 22.555,10 

Município Cotia - Exerc. Ant. Rateio R$ 203.650,80 

Município Pirapora do Bom Jesus- Acordo Rateio R$ 16.620,00 
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Quadro III – DEMONSTRAÇÃO 
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Empenhado

3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 555.783,82 

3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 149.815,64 
3.3.50.39.00 – OUTROS SERV.- TERC. SETOR R$ 821.506,46 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 51.211,61 

3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 270.473,95 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. - PJ R$ 2.116.811,15 

3.3.90.40.00 – OUT. SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO R$ 150.080,00 

3.3.90.47.00 – OBRIG. TRIBUT. CONTRIBUTIVAS R$ 68.421,34 

4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4.90.52.00 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE R$ 8.000,00 

TOTAL R$ 4.192.103,97
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Quadro IV– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RESUMO:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR

RECEITA ARRECADADA 7.019.327,82

(-) DESPESA EMPENHADA 4.192.103,97

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.827.223,85
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Aspectos Legais

Art. 102 Lei nº 4.320/1964

O Balanço Orçamentário demonstrará as 
receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas.

Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.
(Art. 35 da Lei nº 4.320/1964

NBC T 16.6 
(Resolução CFC nº 1.133/2008)

22. O Balanço Orçamentário é estruturado de 
forma a evidenciar a integração entre o 
planejamento e a execução orçamentária
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