
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.329/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 4 de novembro de 2022.

Referente: Indicacao n° 961/2022
15a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
07/11/2022 15:25:41

PROTOCOLO
2954/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao a Indicagao n° 961/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador Flavio 

Alves Ribeiro, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Educapao por meio do seu MEMORANDO n° 800/2.022- SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente

i
/

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n0 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 28 de outubro de 2022.

MEMORANDO n° 800/2.022 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sr* Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Indicacao CMC n° 961/2022

Prezada Senhora

Em aten<pao a Indicagao CMC n° 961/2022, atraves da qual 

o nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro indica a Administragao Municipal que estude “a 

possibilidade de enviar a esta casa de leis, um Projeto que vem de encontro com a necessidade 

da cidade de char um mdtodo socioemocional complementar ao processo de educagao para 

reconhecer e fortalecer identidade e valores pessoais que impactara positivamente para o bem 
comum...".

Reiteramos o memorando n° 621/2022 - SME em resposta
a Indicapao CMC n° 639/2022.

Considerando que a Rede Municipal de Ensino de Cajamar 
iniciou a implantapao do Projeto MindLab (Mente Inovadora) atraves de formapSo para todos os 

professores e gestores responsaveis pela aplicapao do mesmo nas Unidades Escolares, bem 

como entrega de material para as crianpas da Educapao Infantil - Pre-Escola ao Ensino 
Fundamental.

Considerando que este projeto tern como objetivo o 
desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, cognitivas e 6ticas de forma integrada 

formando pessoas mais felizes, bem-sucedidas e que saibam viver em harmonia (inteligencia 
emocional).

Por fim, estudaremos a possibilidade de criar um Projeto de

ENDERECO: PRApA U'-'SE RODRIGUES DO NASCIMENTO. 30 
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Lei que atenda a esta necessidade em parceria com este nobre Edil.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de
A

elevada estima e distinta considera^ao.

Souza
Secreiafilb M'iJnicipakde Educagao

Pro
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Estado de SSo Paulo

GABJNETE DO VEREADOR

■

iNOlCACAO N° 961 / 2022

Senhor Presitiente
1: Senhores Vereadores,
1

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de enviar a esta Casa de Leis, um Projeto que vem de encontro com a 
necessidade da cidade ern criar um m6todo socioemocional complementar ao 
processo de educagao para reconhecer e fortalecer identidades e valores 
pessoais que impactara positivamente para o bem comum, conforme Minuta 
em Anexo.

JUSTIFICATIVA

I
Justifico a presente indicate, tendo em vista que o desenvolvimento 

socioemocional e algo que impactara em toda a vida da crianga, 
transformando-a ern uma cidada responsavel e consciente, al6m de colaborar 
em diversos outros aspectos na vida e na sociedade como um todo.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 30 de setembro de 2.022.

•v

Hi Jv ____
J FLAVIO COMAJO CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR;

Inciui'do no sxp^oiieate dr?. s«sr,So Ordinarici; 
Reslizcida -rr; J3 J 20 .ytO-i

]Despacho: ¥?? Yrc ^ z^l\

Vereador

;
/ // i
7CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAP forlneijesSauW Am

I —iPROTOCOLO
2633/2022

Pr£s|dghteDATA /HORA 
04/10/2022 11:59:46

USUARIO 
martha

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - S^ap"PauloL /



Estado de S8o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

Minuta de Projeto de Lei

“Dispoe sobre a criagao de um 
metodo socioemocional
complernentar ao 
educagao
fortalecer identidades e 

que

processo de 
reconhecer e 

va! ores 
im pacta ra 

comum."

para

pessoais 
positivamente para o bem

Art 1° Esta lei trata da cria5ao de um metodo complernentar ao
fortalecer identidades e valoresde educagSo para reconhecer eprocesso 

pessoais desde a infancia.

Envolver colaboradores, pais e/ou responsaveis na metodologia
apenas no ambito escolar.

Art. 2°
para que o engajamento nao ocorra

Art 3° Ficam autorizadas as institutes publicas e privadas a utiiizarem 
as formas personalizadas para melhor implantapao desse metodo em suas 

unidades de ensino.

Art. 4° Esta lei entrar£ em vigor na data de sua publicagao.

s
X

v. •
V V- 's..

r FLAVIO COMAJO

VEREADOR 

PP-PARTIDO PROGRESSISTA

2/000 - <Cajamar - Sao PauloAvenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 0775



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Segundo o fildsofo grego Aristdteles, educar a mente sem educar o cora^ao, 
nao e educagao. Partindo dessa ideia, pode-se observar que na grande maioria 
das escoSas brasileiras a educag§o nSo e “completa”, pois s§o implantadas 

mat^rias relacionadas ao estudo Ibgico, deixando de lado a parte 
emocional dos estudantes.
A Unesco, organizag§o da ONU para a educagSo e a cultura, ja disse que 
considera o desenvolvimento de habilidades socioemocionais uma "mudanga 
de compreensao da vida".
O desenvolvimento socioemocional e algo que impactara em toda a vida da 
crianga, transformando-a em uma cidad§ responsive! e consciente. Alim do 
mercado profissional, a educagao que contempla aprendizado emocional e 
social impacta em relacionamentos interpessoais e desenvolvimento de 
empatia.
Alem de desenvolver criangas saudaveis emocionalmente, reforgar uma 
identidade positiva, prevenir traumas emocionais, melhorar o desenvolvimento 
e performance de alunos, colabores e da prdpria comunidade, esse projeto 
alivia a sobrecarga de orgaos como: Conselho Tutelar, CREAS e Assistencia

1 apenas
I

1

Social.
Todos esses beneflcios s6 acontecem atravis de estlmuios repetitivos e 

forte impacto emocional por meio dos ambientes escolar, lar ou local de 
trabalho como atraves de pessoas; pai, mae, amigos, chefes, educadores, e 
demais lideres. Por isso £ necessirio o engajamento de urn todo para que as 
tecnicas possam resultar em indicadores positives.

As tecnicas do mitodo CIS (COACH INTEGRAL SISTl^MICO) podern 
ser iniciadas primeiramente com grupos que no momento estao passando por 
momentos mais desafiadores em seus lares ou na escola e sucessivamente 
ser estendido as demais turmas.

Lembramos que o papel da escola e incentivar juntamente com a familia 
a pratica desse metodo, tornando criangas mais felizes, mais seguras de si do 
mundo e sobre o outro, ambientes mais harmonicos e menos sobrecarregados. 
Todavia a implantagao desse metodo complementar na educagao resultara em 
cidadaos positivamente preparados para a vida.

I

i
I

■■ t •
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m •LAVIO COMAJO 
/ VEREADOR 

PP-PARTIDO PROGRESSISTA
i*

m
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

QFiCIO N° Q.875/2022 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 27 dejulho de 2022.

Indicacao n° 639/2022Referente:
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR10a Sessao

usuArio
martha

DATA /HORA 
04/08/2022 13:06:47

PROTOCOLO
2068/2022

Senhor Presidente,

cordiais cumprimentos, pelo presente, em

atengao a Indicagao n° 639/2022, de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves

Ribeiro, encaminhamos as 
Educagao, por meio de seu MEMORANDO n° 621/2022 - SME, c6pia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o 

ensejo para externar nossos protestos de estima e consideragSo.

Com os nossos

informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de

/
i!

\ \ s
ACHADODANILO BARBOS

Prefeito Muriicipal/
/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SPI

n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060 
PABX: 011 4446-7699

Pra$a Jos6 Rodrigues do Nascimento,
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Cajamar, 13 de julho de 2022.

MEMORANDO n° 621/2.022 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sr3 Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Indicacao CMC n° 639/2022

Prezada Senhora,

Em atengao a Indicacao CMC n° 639/2022, atraves da qual 

o nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro indica a Administragao Municipal que estude “a 

possibilidade de oferecer aos profissionais da rede publica de ensino e alunos, curses e

campanhas voltadas de inteligencia emotional”.
Considerando que a Rede Municipal de Ensino de Cajamar

iniciou a implantacao do Projeto MindLab (Mente Inovadora) atraves de formaqao para todos os 

professores e gestores responsaveis pela aplicagao do mesmo nas Unidades Escolares, bem
Pr6-Escola ao Ensinoentrega de material para as criangas da Educagao Infantil -como

Fundamental.
Considerando que este projeto tern como objetivo o 

desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, cognitivas e eticas de forma integrada 

formando pessoas mais felizes, bem-sucedidas e que saibam viver em harmonia (inteligencia 

emocional).
Iremos estudar a possibilidade de desenvolver outras

parcerias relacionadas a Inteligencia Emocional no ano letivo de 2023.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de

elevada estima e distinta consideragao. u i L

Proik'-tfr "Regis 
Secretario Mur\|pipal

ouza
eEducagao

ENDERECO: PRAQA JOSF RODRIGUES PO N/' ' IMENTO, 30 
CENTRO, CAJAMAR/5P CEP 07752-060 

TelefQne:( 11) 4446-0040
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InteligSncia emocional para resolver problemas! | Mind Lab15/07/2022 10:55

Escolas ^ Famfiia ^ Aiursos ^

Mind Lab eduK Midia Contato

Inteligericga iiiiocionaB para
resolver problemas!
por felipe | fev 21,2018 | Alunos |

O que achou do novo site ? Chat

1/5■https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/

https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/


Inteligfincia emocional para resolver problemasl | Mind Lab15/07/2022 10:55

Eseolas ^ FamOia Alunos vV

(Hi;. ! ' n;, fr:

Na vida, todo mundo passa por problemas. Desde pequenos incomodos do dia-a-dia ate outros que exigem um 

grande nivel de compreensao e transformagao. Os motives sao varies: emocionais, familiares, fmanceiros, de saude, 

entre outros com os auais inevitavelmente se deoara ao ionao do caminho.

O que achou do novo site ? CSiet

2/5Mps://wvw.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/



Intelig&ncia emodonal para resolver problemas! [ Mind Lab15/07/2022 10:55

Escolas Famflia ^ Alunos

Mind Lab eduK Midia Contato

E apesar de ser uma habilidade fortemente testada diante de um problema, esse tipo de inteligencia precisa ser
Setor Publico v

desenvolvida a iongo prazo.

Leia o artigo completo no blog Sua Vida + inovadora

Programa Mentetnovadora.
idea! para aseolas com
foco rtas habllidades socioemocionais

..•ex 2QAO PROGRAMA

O que achou do novo site ? Chat

3/5https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/

https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/


Inteligencia emocional para resolver problemas! [ Mind Lab15/07/2022 10:55

Eseeias ^ Famrsie ^ Alunos v

Mind Lab eduK Mfdia Contatosociosmocionais
educasit^^sansbvida

BAIXAR EBOOK

Veja tambem
• 'Diario de Escola': Taboao da Serra insere jogos para melhorar ensino da matematica na rede 

municipal
® Equipando os equipamentos de saude mental: os desafios para a inovac^ao no setor publico
• Etapa Nacional das Olimpiadas Mind Lab 2019 em Sao Paulo

O que achou do novo site ?
Chat

https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resalver-problemas-3/ 4/5

https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resalver-problemas-3/


Intelig&ncia emocional para resolver problemas! | Mind Lab15/07/2022 10:55

Escolas ^ FamOia ^ Aiunos v-

Mind Lab eduK Midia Contato

Setor ubaco v MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONALPROGRAMA
MENTEINOVADORA

A Mmd Lab■ ‘ Aiuno
l: oias

Mundo Mind l 5bMind? up
Fami

Olimpiadas L-ond Lab
PLATAFORMA DE 
PROFESSORES Aviso de Prvaadade

';etoi Fubi co
' on! ale

Ac ssar Piataforma
Ajuda

• T-: -•
O que achou do novo site ? Chat

5/5https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/

https://www.mindlab.com.br/inteligencia-emocional-para-resolver-problemas-3/


Estado de S§o Paulo

GABINETE DO VERHADOR

mPlCAOhn M0 639 / 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

E)(rno prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Maohad°;.Pa.r®
Secretaria competente da municiPalldadea e

rede publica de ensmo e alunos, cursos e
Indico ao

que estude junto a 
de oferecer aos profissionais da 
campanhas voltadas de inteligencia emocional

JUSTIFICAT1VA

j vista que cursos e palestras de 
sociedade. Trazendo qualidade e

tendo emJustifico a presente indicapao^ 
deste tema se faz de grande importancia na 
inovagdes a todos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de junho de 2022

lavio Alves Ribeiro 
Flavio Comajo 

Vereador

|OAMAsSA MUUlCiY’M Cx CAJ/' 
hncluido nr* y -Jy. zv.ju'io
’- -.eatizuio 
. Uespacho:.....Xq
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CAMARA MUNICIPAL Pi= CAJAWAR
Saule Anders. "npnoc

USUARIO
martha

DATA/HORA 
23/06/2022 15:11:29

RROTOCOLO
1645/2022 Pr im:
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