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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS 

PODER EXECUTIVO  
https://www.cajamar.sp.gov.br 

 

ATOS 

 NORMATIVOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

 

PORTARIA 

 

PORTARIA Nº 518, DE MARÇO DE 2.023. 

Fica revogada a Portaria nº 2.260, de 15 de novembro de 2.023, que concedeu licença maternidade a servidora PATRICIA APARECIDA 

CÂNDIDO – RE 13.980, ocupante do cargo efetivo de Professor de Desenvolvimento Infantil - PDI, retroagindo seus efeitos a 24/11/2.022. 

 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE CAJAMAR 

 

Ata da vigésima reunião do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município de Cajamar, realizada no dia três de março 

de dois mil e vinte e três às quatorze horas e dez minutos. Membros presentes: Sr. Rodrigo Nascimento, Sra. Patricia Nogueira, Sra. Ligia 

Pazetti. Membros ausentes: Sra. Presidente Nadja Haddad, Sra. Rebeca Almeida, Sra. Liliane Rodrigues, Sra. Gisele Gomes Almeida Amaro e 

Sra. Juliana Arantes Dando início à reunião com a fala do Sr. Vice-Presidente Rodrigo Nascimento agradecendo a todos os membros presentes 

e informando que a a sra. Juliana Arantes solicitou por email a sua saída do Conselho. O Sr. Rodrigo Nascimento pediu que fosse dada 

continuidade ao pedido e solicitasse nova indicação ao Prefeito Municipal, como consta no Regimento Interno. Diante da falta de quórum 

para mais deliberações, a reunião foi dada por encerrada. Por fim, estando os presentes de acordo a reunião foi encerrada às quatorze horas 

e vinte e dois minutos, da qual eu Patricia Nogueira, Secretária, lavrei a presente ata.  

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ATOS 

 ADMINISTRATIVOS 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

A Prefeitura do Município de Cajamar nos termos dos editais disciplinado dos Concurso Público nº 01/2020, 01/2022 e 04/2022, para 
provimento de diversas vagas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a cerimônia de posse que será realizada no dia 08/03/2023 
às 09:00 hrs. 

NOME CARGO 

ANTONIO MARCOS RODRIGUES CARVALHO MOTORISTA 

JOSELITO PEREIRADOS SANTOS MOTORISTA 

JUNIOR CARLOS MOURA DE JESUS  MOTORISTA 

IZAEL  SILVA DOS SANTOS  MOTORISTA 

NATANAEL DE ANDRADE MOTORISTA 

SILVIO DANIEL PEREIRA DIAS  MOTORISTA 

WELINGTON PARRA DA SILVA MOTORISTA 
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CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS  MOTORISTA 

 

NOME CARGO 

GLAUCIA  MARIA ALVES GOMES  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

MARIZETI DOS SANTOS MAGALHAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

MARIA EDILENE OLIVEIRA  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

JOSE ANTONIO VIEIRA COELHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

JOSE VALDEIR FELISMINO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ROGERIA FARIAS  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

WENDELL ANDRADE DE FREITAS  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

GILBENES SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Todos os candidatos convocados acima devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

situado na Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro, Cajamar/SP. Cajamar de 06 de março de 2023 - Secretaria Municipal de Gestão 

e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

 

A Prefeitura do Município de Cajamar nos termos dos editais disciplinado dos Concursos Públicos nº  01/2020, 01/2022 e 04/2022 para 
provimento de diversas vagas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a cerimônia de posse que será realizada no dia 08/03/2023 
às 13:00 hrs. 

NOME CARGO 

MAURICIO DOS SANTOS MATOS FILHO  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

GABRIEL ESCROVI SANTOS  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ADRIANO DO CARMO SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

NOME CARGO 

ANA CARLA CAVALCANTI CARVALHO DE ALMEIDA  ASSISTENTE SOCIAL 

ARTHUR SOARES MONGELLI ASSISTENTE SOCIAL 

CASSYO ANDRÉ SONDA  ASSISTENTE SOCIAL 

HELICA POLIANA VIANA COUTINHO ASSISTENTE SOCIAL 

LUANA FERNANDES DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL 

JESSICA SOUZA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 

MARCO ANTONIO LOPES TEIXEIRA ASSISTENTE SOCIAL 

ERICA CARVALHO VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL 

 

NOME CARGO 
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BRENDA MARIANO SILVA VIEIRA EDUCADOR SOCIAL 

JAQUELINE DOS SANTOS FAUSTINO DE LIMA EDUCADOR SOCIAL 

 

NOME CARGO 

PATRICIA DE MORAIS FREIRES CIRURGIÃO DENTISTA 

 

NOME CARGO 

FERNANDA PEREIRA CARMONA MONITOR EDUCACIONAL 

DOUGLAS MARTINS ROSA MONITOR EDUCACIONAL 

TAUANE ECHILLYNG NORBERTO FERREIRA MONITOR EDUCACIONAL 

 

NOME CARGO 

ROGERIO JOSÉ MASCHIETTO MÉDICO ESPECIALISTA 

 

Todos os candidatos convocados acima devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

situado na Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro, Cajamar/SP. Cajamar de 06 de março de 2023 - Secretaria Municipal de Gestão 

e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

Extrato de Publicação – 1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 002/2022  

Processo Administrativo: 8.621/2021 

OSC: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea Paulista -SP 

1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 002/2022  

Vigência: 12/01/2023 a 12/01/2024 

Valor Global: R$ 152.330,17 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos) 

Objeto: Atendimento pedagógico na Educação Básica de alunos com Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com 

transtorno do Espectro Autista associado à Deficiência Intelectual, e que não se beneficiam do ensino regular conforme detalhado no Plano 

de Trabalho. 

 

Extrato de Publicação – 2º Termo de Aditamento ao Termo de Parceria nº 001/2021  

Processo Administrativo: 13.918/2021 

OSC: Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular (OSNV) 

2º Termo de Aditamento ao Termo de Parceria nº 001/2021  

Vigência: 23/02/2023 a 23/02/2024 

Valor Global: R$ 15.200,04 (Quinze mil, duzentos reais e quatro centavos) 

Objeto: continuidade engajamento da comunidade, Órgãos Públicos e iniciativa privada na promoção do transito mais seguro, sendo uma 

forma de reconhecer boas ações e permitir que os engajamentos contribuam com a conscientização da sociedade, direcionado a programas 

e projetos de educação para formar cidadãos e condutores com percepção dos riscos que o trânsito apresenta, que se realizará por meio do 

estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Cajamar 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Cajamar, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.431/2011, 

bem como as suas alterações, realiza convocação das conselheiras para reunião ordinária para o próximo dia 09/03/2023 as 9 hs, no CREAS 

à Rua Antonieta Pasquarelli Penteado, 245 - Jordanésia, com a seguinte pauta: 

1) Leitura e deliberação da ata da reunião anterior; 

2) Comunicações e justificativas de ausências de Conselheiros; 

3) Orientações quanto ao processo eleitoral para os representantes da sociedade civil, consoante edital CMDM nº. 001/2023 

publicado no DOM de 22/02/2023; 

4) Assuntos Gerais. 

Desde já agradeço a atenção de todas!! 

Regina Célia Duarte - Secretária Executiva do CMDM 

 

ATA Reunião do Conselho Municipal do Idoso – CMI   

Aos vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e três (23/02/2023), quinta-feira, reuniram-se oito (8) Conselheiros Titulares e sete (7) 

Conselheiros Suplentes deste Conselho Municipal do Idoso, no Núcleo do Idoso “Raimundo Costa”, situado na Avenida Tenente Marques nº 

3.419, Polvilho, Cajamar – São Paulo, reunião teve início às 14:15 minutos pelos cumprimentos do Presidente Diones Ferreira da Silva a todos 

os membros presentes, dando sequência à leitura da ATA do mês de novembro de 2022. Pauta 1º Aprovação da ATA do mês de novembro 

de 2022. O Presidente apresentou a ATA da reunião do mês de novembro de 2022, para a leitura e aprovação. A ATA foi aprovada por todos 

presentes. Pauta 2º Vistorias nas Entidades de Longa Permanência para Pessoas Idosas. O Presidente apresentou os relatórios e vistorias 

realizadas pela Comissão de Fiscalização de Entidades e os Certificados emitidos do mês de novembro de 2022 das três (3) Entidades de 

Acolhimento à Pessoa Idosa autorizadas pelas autoridades do Município, esclarecendo que essas vistorias são de extrema importância, para 

fiscalizar desde os serviços prestados, até apontar algumas falhas nas estruturas prediais para atender as necessidades da pessoa idosa 

garantidas por Lei, mencionou também que esses relatórios de vistorias são encaminhadas para Promotoria de Justiça de Cajamar, sendo 

estas programadas para os meses de abril, julho e novembro do ano corrente. Pauta 3º Denúncias de violações contra Pessoa Idosa. 

Presidente informou aos presentes, que do mês de novembro de 2022 até a presente data, foram atendidos 8 (oito) denúncias pela Comissão 

de Denúncia do Conselho, a maioria delas através do Disque 100, onde as informações das denúncias são relatadas para o Ministério dos 

Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal,  encaminhado para o Conselho realizar a veracidade da denúncia, o Presidente 

ressaltou que nos últimos meses tem se aumentando as denúncias pela desburocratização e a facilidade da realização das denúncias, e na 

rapidez do encaminhamento para as apurações, a conselheira Iaralene da Silva questionou sobre o tempo que leva, entre a coleta da 

denúncia até a chegada do conhecimento do Conselho, Presidente respondeu que é de imediato, ou até no máximo no próximo dia pelo e-

mail do Conselho vinculado ao sistema do Ministério dos Direitos Humanos, enfatizando que as apurações das denúncias são feitas em 

qualquer data, não tendo feriado, final de semana ou férias, ressaltou que o Conselho tem que estar disponível em qualquer ocasião para 

apurar esses denúncias. Presidente elogiou toda a rede de apoio em que o Conselho atua, todos os encaminhamentos à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social estão sendo atendidas, em parcerias com a rede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), as Entidades de Longa Permanência e agora CDI (Centro dia Idoso).  Pauta 4º 

Inauguração do Centro Dia Idoso. Sr Presidente informou que houve a inauguração do Centro Dia Idoso de Cajamar “Angelina Cavalheiro” 

no dia quatorze desde mês de fevereiro, localizado na Rua das Cravinas nº198, Bairro Portal, distrito do Polvilho, com a presença das 

autoridades Municipais, Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais e o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social Sr. Gilberto 

Nascimento. O Presidente prosseguiu  enfatizando a importância desse serviço para Cajamar, que é um equipamento da Assistência Social 

destinados à Pessoa Idosa acima de 60 anos, semi-dependente, tendo capacidade para trinta (30) idosos, cujo perfil sejam famílias que 

estejam em situação de vulnerabilidade social e que em razões da necessidade de trabalho, não possuem condições de prover o cuidado a 

Pessoa Idosa, como custear um cuidador, e no Centro dia Idoso, a Pessoa Idosa irá passar o dia realizando atividades e recebendo os cuidados 

de acordo com as suas necessidades retornando ao fim da tarde para suas famílias. O Presidente também destacou a importância do 

Conselho em fiscalizar para garantir a efetividade dos serviços prestados, explicou que para a execução do serviço foi feito um Termo de 

Colaboração com a Administração Pública através da Secretaria de Desenvolvimento Social com a OSC (Organização da Sociedade Civil) 

Associação Cultural e Social de Idoso, Criança e Adolescentes CNPJ nº 08.482.362/0001-78, através do Chamamento Público nº SMDS 

004/2022. Pauta 5º Selo Amigo do Idoso Pleno. Sr. Presidente informou a importância desse programa do Amigo do Idoso para Cajamar que 

é uma ferramenta para trazer para o Município Políticas Públicas voltadas à Pessoa Idosa, já que o município tem o Selo Amigo do idoso 

Intermediário, o Conselho juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ira pleitear o Selo Pleno, onde terá que 

implantar algumas ações obrigatórias em que ainda está em estudo pela Gestão Municipal. Pauta 6º Campanha de Contribuição da Dedução 

do Imposto de Renda 2023 para o Fundo do Idoso. Sr Presidente informou aos conselheiros presentes que irá realizar uma campanha para 

que os contribuintes do Imposto de Renda, tanto pessoa física, como jurídica façam a doação da dedução do imposto de renda para o Fundo 

do Idoso, pois ressaltou que é de extrema importância as contribuições para o Fundo do Idoso para financiar políticas públicas para a pessoa 
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idosa do município, conselheiros se colocaram à disposição para contribuir com a campanha. Pauta 7º - 25 º JOMI 2023 – Jogos da Melhor 

Idade 2023. Presidente informou que o Núcleo do Idoso de Cajamar está preparando os Atletas para participarem do JOMI 2023, que será 

realizado na cidade de Guaratinguetá – São Paulo, entre os dias dezessete de abril de dois mil e três (17/04/2023) a vinte e três de abril de 

dois mil e vinte e três (23/04/2023), informou que toda a equipe, professores, monitores, auxiliares, e todos os atletas que irão participar do 

campeonato terão apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social como hospedagem, alimentação transporte, e demais demandas em que 

necessitar, os conselheiros elogiaram a atuação da gestão pública municipal em apoiar os eventos para a pessoa idosa do município, 

aproveitando o assunto sobre atividades para a pessoa idosa, a conselheira Adriana representante Titular do Departamento de Cultura 

Municipal, informou que o Departamento de Cultura está para começar várias atividades culturais, reforçou que terá várias atividades 

culturais em que a pessoa idosa poderá participar, notícia que os conselheiros também elogiaram e enfatizaram a importância dessas 

atividades para dar qualidade de vida para a pessoa idosa. Esta Reunião foi encerrada às 15h41 minutos, o Sr. Diones Ferreira da Silva 

(Presidente) agradeceu a todos pela participação e colaboração. Sem mais, eu Marielen Celestino de Lima lavro a presenta ata. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


