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Ipês, amoreiras, 
aroeiras e 
jacarandás 
são alguns dos 
exemplares que 
estão recebendo 
serviços de 
manutenção, 
que consiste em 
poda, troca de 
árvores mortas, 
tutoramento 
e adubação. 
Somente na 
Santos Dumont 
são 253 
espécies que 
receberão os 
serviços. Até 
o momento, já 
foram cerca de 
2.500 ações 
efetuadas em 
todo o Município

ARBORIZAÇÃO URBANA

ÚLTIMA PÁGINA

PÁGINA 4 PÁGINA 2

Programa de 
prevenção certifica 
180 alunos da rede 

municipal

Representantes 
de Bertioga e 

Guarujá visitam a 
Prefeitura

DROGAS E VIOLÊNCIA ROTARY CLUBDivulgação

NOVEMBRO

AZUL

OPERAÇÕES URBANAS

Em 
Guarujá, 
estão sendo 
realizadas 
ações do 
Cata Coisa. 
Desta vez, a 
Secretaria 
de 
Operações 
Urbanas e 
Regionais 
(Seurb) 
passou pela 
Rua 47, 
no Jardim 
Acapulco. 
A equipe 
também 
passou 
por ruas e 
avenidas 
dos bairros 
Maré Mansa 
e Perequê.
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Mais de 250 espécies 
nativas passam por 
manutenção na 
Av. Santos Dumont

PÁGINA 3

Programa ‘Docinhos’ tem 
atividades de prevenção 

até quinta-feira

DIA MUNDIAL DO DIABETES
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O noticiário relativo às atividades 
da Câmara Municipal, bem como a 
produção e edição de seus atos oficiais, 
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do Poder Legislativo.

DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34

restaurante

menu

popularR$
 1

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

SANTO ANTÔNIO

BOM PRATO

Goulash, escarola ao bacon, arroz, feijão, 
acelga com milho, pudim de chocolate e 
suco de pêssego

Frango ao molho de queijo, arroz à 
grega, feijão, almeirão com tomate, 
marshmallow e suco de frutas vermelhas

Steak de frango assado com abobrinha ao 
alho, arroz, feijão, salada de alface roxa 
com tomate, banana e suco de acerola

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

Alameda das Violetas, 330 - Santo Antônio

Restaurante Bom Prato 
Av. Áurea Gonzalez de Conde, 47 - Jd. Progresso

Fundação Rotária apoia ações 
da Administração Municipal

Canais recebem serviço nesta semana

Encontro contou com secretários municipais e representantes das fundações

O prefeito de Guarujá re-
cebeu no Paço Moacir 
dos Santos Filho, repre-

sentantes dos Rotary Clubs de 
Guarujá e Bertioga, com o in-
tuito de agradecer e ressaltar 
o apoio da Fundação Rotária 
junto às ações da Adminis-
tração Municipal em prol da 
população. 

A reunião aconteceu na 
última terça-feira (5), quando 
foram lembradas conquistas e 
parcerias entre os rotarianos e 
o Município, como encontros 
educacionais, eventos benefi-
centes, doações e a luta contra 
a poliomielite (paralisia infan-
til).

O prefeito ressaltou a im-

O Rotary Internacional é 
uma associação de clubes de 
serviços cujo objetivo é unir 
voluntários a fim de prestar 
serviços humanitários e pro-
mover valores éticos. São mais 
de 34 mil clubes Rotary no 
mundo, com cerca de 1,2 mi-
lhão de membros, conhecidos 
como rotarianos. 

“Só temos a agradecer o 
apoio da Prefeitura em todos 
os nossos projetos, pois é mui-
to importante para que a gente 
consiga seguir em frente com 
o nosso trabalho”, comentou o 
governador assistente do Ro-
tary Club Vicente de Carvalho, 
Aldo da Silva Gaspar Filho.

O cronograma referente aos 
serviços de desratização reco-
meçou ontem (11) no Jardim 
Las Palmas e Guaiúba, e seguirá 
até quinta-feira (14), passando 
por diversos canais da Cidade. 
Os  próximos bairros contem-
plados serão Centro, Enseada, 
Jardim Virgínia e Jardim En-

seada.
A Unidade de Vigilância em 

Zoonoses (Av. Adriano Dias, 303 
- Jardim Boa Esperança), em 
Vicente de Carvalho, também 
oferecerá, durante os serviços, 
vacinação antirrábica animal 
para cães e gatos, e atendimen-
to para coleta de material para 

PARCERIA
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DESRATIZAÇÃO

Inscrições para 360 
vagas na Etec Alberto 
Santos Dumont 
encerram hoje (12)

A Escola Técnica Estadual 
(Etec) Alberto Santos Dumont 
(Rua Dr. Carlos Nehring, 165 
- Jardim Helena Maria), en-
cerra às 15 horas de hoje (12), 
as inscrições para o Vestibuli-
nho 2020, que podem ser feitas 
pelo site www.vestibulinhoe-
tec.com.br, onde também po-
dem ser conferidos os cursos 
e vagas. 

A taxa de inscrição para 
todos os cursos é de R$ 30,00. 
Ao todo, estão disponíveis 
360 vagas para o 1º semestre, 
nos mais variados cursos, 
dentre eles, Gastronomia, 
Logística, Turismo Recepti-
vo e Secretariado.

VESTIBULINHO

Hoje (12)
Centro: Avenida Leomil 
Enseada: Avenida Dom Pedro I 
Serviços: desratização, vistorias 
e atendimentos a pedidos de 
munícipes

Quarta-feira (13)
Enseada: Avenidas Abílio Santos 
Branco, Salim F. Maluf, Manoel A. de 
Moraes, Guadalajara Atlântica
Serviços: desratização, vistorias 
e atendimentos a pedidos de 
munícipes

Quinta-feira (14)
Jardim Virginia: Ruas Acre e Salermo 
Jardim Enseada: Rua Araguaia 
Serviços: desratização, vistorias 
e atendimentos a pedidos de 
munícipes

CONFIRA O CRONOGRAMA

portância do Clube, que en-
fatiza e promove a empatia e 
cuidado entre as pessoas. “É 
um orgulho fazer parte de algo 

tão importante. Essa união 
simboliza aquilo de mais nobre 
que existe nas pessoas que é a 
solidariedade”, finalizou.  

diagnóstico de leptospirose, 
das 9 às 11h30. 
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Programa Docinhos 
realiza diversas atividades 
até quinta-feira (14)

CROOF tem programação especial 
nesta quinta-feira (14)

Programação, que começou 
ontem (11), inclui palestras 
de conscientização, 
encontros e testes 
gratuitos de glicemia 
para a população

Desde ontem (11), o Pro-
grama Docinhos, da Uni-
dade de Especialidades 

em Diabetes e Obesidade Infa-
tojuvenil está com programação 
especial em alusão ao Dia Mun-
dial do Diabetes. A programa-
ção se estende até quinta-feira 
(14) e inclui palestras, encontros 
e testes gratuitos de glicemia 
para a comunidade, que aconte-
cem na própria unidade (Aveni-
da Manoel da Cruz Michael, 333 
– Santa Rosa), quando também 
será comemorado um ano da 
nova sede.

Para pacientes que já fazem 
acompanhamento pelo progra-
ma, serão realizadas palestras 
nutricionais e de conscientiza-
ção acerca do Novembro Azul 
(movimento que reforça a im-
portância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de próstata), além da tarde de 
culinária, que consistirá em 
aula de receitas com baixo car-
boidrato.

Também serão realizados 
amanhã (13), testes gratuitos 
de glicemia capilar. O procedi-

A Prefeitura de Guarujá, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realiza atividades em alusão à 
Campanha Novembro Azul, no 
Centro de Referência em Oftal-
mologia, Otorrinolaringologia 
e Fonoaudiologia – CROOF (A 
Unidade fica na Avenida Leo-
mil, 518, no Centro).

Nesta quinta-feira (14), a 

partir das 8 horas, acontece 
atendimento oftalmológico 
a idosos e aos portadores de 
diabetes, todos já agendados. 
Também ocorrerá palestra so-
bre câncer de próstata e diabe-
tes, dos estudantes do Curso de 
Medicina da Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste). No 
mesmo dia, a coordenadora 

de nutrição da Prefeitura vai 
fazer uma explanação sobre 
orientação nutricional. 
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DIA MUNDIAL DO DIABETES

NOVEMBRO AZUL

Pacientes do sexo 
masculino contarão com 
palestras e atendimento 

oftalmológico

mento permite o conhecimento 
de índices de glicose durante o 
dia, e é feito a partir da coleta 
de sangue, geralmente de um 
dos dedos da mão do paciente.

O Programa Docinhos existe 
há quase 20 anos e é especiali-

zado em diabetes e obesidade 
infanto-juvenil. Pioneiro na Re-
gião tornou Guarujá a primeira 
cidade da Baixada Santista a de-
senvolver um programa volta-
do para este público. A unidade 
funciona de segunda a sexta-fei-

ra, das 7 às 16 horas. Telefone 
para contato é: 3383-2025.

SOBRE A DATA
O Dia Mundial do Diabetes 

foi criado em 1991 pela Interna-
cional Diabetes Federation (IDF) 

e, desde 2007, está incluído no 
calendário anual da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Possui 
o objetivo de mobilizar organi-
zações públicas e privadas na 
busca de soluções para controlar 
a doença.

Hoje (12) – 14 horas – Dinâmica 
em grupo “Entendendo 
os rótulos: será que tem 
açúcar?”

Amanhã (13) – das 9 às 12 horas 
– Teste de glicemia capilar 
com orientações gerais sobre 
insulina aberto ao público 
geral

Quinta-feira (14) – 9 horas - 
Palestra ‘ChoosingWisely, 
a importância de saber 
escolher: quando menos 
é mais’ e conscientização 
sobre o Novembro Azul, 
com Marcelo Masteguim, 
endocrinologista do Docinhos

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
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Em Guarujá, 180 alunos são 
certificados no Programa de 
Prevenção às Drogas e Violência

Idosos acamados e pessoas com mobilidade 
reduzida poderão ser vacinados em casa

Caminhão do 
Peixe segue 
nos bairros 
até quinta (14)

Nova etapa já começou nos dias 29 e 30 de outubro, junto às escolas 1º de Maio e Napoleão Rodrigues 
Laureano, em Vicente de Carvalho 

“Eu, participante do PPDV 
prometo à minha família, 
minha comunidade e às 

autoridades presentes que, 
sempre com inteligência, farei 
boas escolhas”. O juramento 
foi entoado pelos formandos 
da primeira turma do Progra-
ma de Prevenção às Drogas e 
Violência (PPDV) de Guarujá, 
no último dia 30. 

Cerca de 180 estudantes da 
Rede Municipal de Ensino, das 
escolas Lucimara de Jesus Vi-
cente (Santa Rosa) e Gladston 
Jafet (Vila Ligya) receberam 
certificados, em cerimônia re-
alizada no Centro de Atividades 
Educacionais e Comunitárias 
(Caec) Isabel Ortega, no Santa 
Rosa. 

O PPDV teve um total de oito 
encontros, que aconteceram 
durante as aulas, geralmente, 
uma vez por semana. Dois deles 
contaram com a participação 
dos pais e responsáveis. A rea-
lização é uma parceria das se-

cretarias de Educação, Esporte e 
Lazer e de Defesa e Convivência 
Social.

Ainda na solenidade, os alu-
nos cantaram a música “Trem 
Bala”, declamaram poemas e 
mostraram cartazes com as 
seguintes mensagens: “quem 
escolhe seu caminho é você e 
não a droga”; “diga não às dro-
gas” e “espalhe amor por onde 
você for”. 

O prefeito de Guarujá lem-
brou o tempo em que era engra-
xate. “Eu via bem essa realidade 
das drogas, da violência e esco-
lhi engraxar sapatos. Muitos da-
queles que escolheram o outro 
lado não estão mais entre nós”, 
contou. Além disso, o chefe do 
Executivo deixou a mensagem 
de que a vida é feita de escolhas. 

“A nossa missão hoje, en-
quanto prefeito, é garantir a 
cada um de vocês, a melhor 
formação possível. Esse projeto 
tem o objetivo de semear boas 
sementes, e vocês são terreno 

fértil para plantarmos essas 
sementes”. 

Para o guarda civil munici-
pal, responsável pela formação, 
é uma grande honra participar 
do programa. “Não trabalha-
mos regras, tampouco receita 
de bolo, mas sim a perspectiva 
da construção de um caminho. 
Abordamos escolhas erradas e 
o protagonismo juvenil”.  

O secretário adjunto de De-
fesa e Convivência Social de 
Guarujá comentou a alegria 

na parceria com a educação. 
“O PPDV mostra que educar 
vai muito além do currículo 
tradicional e, principalmente, 
prepara as crianças para serem 
bons cidadãos amanhã. 

De acordo com o secretário 
adjunto de Educação de Guaru-
já, o objetivo é estender a ini-
ciativa para mais alunos. “Por 
enquanto estamos trabalhando 
com o 6º ano, mas a nossa meta 
é continuar e ampliá-lo para to-
das as unidades escolares”. 
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PPDV OPÇÃO SAUDÁVEL

LEGISLATIVO

Sancionada e já em vi-
gor, a Lei Municipal nº 4.660 
- originária do Projeto de Lei 
014/2019, aprovado em maio, 
pela Câmara Municipal - que 
institui programa de vacinação 
domiciliar para idosos, pesso-
as com mobilidade reduzida 
e pessoas com necessidades 
especiais.

 De acordo com a nova lei, 
munícipes que comprovada-
mente estejam impossibilita-
dos de se deslocar aos locais 
de vacinação podem requerer 
o serviço domiciliar. Para tan-
to, é necessário fazer cadastro 
em qualquer unidade de saúde, 
ou diretamente na Secretaria 
Municipal de Saúde - mesmo 

que por meio de familiares ou 
terceiros.

JUSTIFICATIVA
O vereador, autor da me-

dida, chama atenção para o 
elevado número de pessoas 
idosas e com dificuldade de 
locomoção no Município. “No 
caso dos idosos, em especial, 

estima-se que nos próximos 
20 anos eles representem 40% 
da população mundial. Daí 
a importância de desenvol-
vermos políticas específicas 
a esse público, da mesma 
forma que às pessoas com 
mobilidade reduzida e ne-
cessidades especiais”.

 Leis semelhantes a essa já 

estão em vigor em diversos 
municípios, a exemplo de Belo 
Horizonte, Vitória, Virgem da 
Lapa, dentre outros. Também 
há centenas de projetos com 
o mesmo teor tramitando nas 
câmaras e assembleias de todo 
País.

REGULAMENTAÇÃO
Embora a lei já esteja em 

vigor, o Executivo ainda tem 
prazo para regulamentá-la, de 
modo a definir os pormenores 
necessários para garantir sua 
aplicação.

O Caminhão do Peixe per-
corre os bairros de Guarujá 
oferecendo pescados a preços 
mais acessíveis. 

Hoje (12)
Das 9 às 12 h 
Ao lado do Supermercado 
Extra (Jardim Progresso).

Das 14 às 17h– 
Cruzamento das ruas Mario 
Daige com Alvorada (Jardim 
Boa Esperança).

Amanhã (13)
Das 9 às 17h 
Cruzamento das ruas Acre 
com Plínio de Carvalho 
Pinto (Enseada). No local 
acontece também a Feira 
de Agricultura Familiar.

Quinta- feira (14)
Das 9 às 12h 
Em frente à Casa de 
Material para Construção 
Couto (Rua Adelino 
Cardoso, 64 - Santa Rosa).

CONFIRA



5TERÇA-
FEIRA
12.11.2019Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO  

D E C R E T O  N.º  13.327.
“Qualifica como Organização Social – O.S. a entidade que específica 
e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das 
atribuições que a lei lhe confere;
Considerando o disposto na Ata de Reunião da Comissão de 
Publicização ocorrida em 06 de agosto de 2019 e publicada no 
Diário Oficial do Município de Guarujá em 04 de outubro de 2019;
Considerando o disposto no § 2.º, do artigo 3.º, do Decreto Municipal 
n.º 8.975, de 12 de julho de 2010; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
4035/228907/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica qualificada como Organização Social – O.S., para atuação 
na área da Educação do Município, nos termos da Lei Municipal n.º 
3.825, de 06 de abril de 2010, e Decreto n.º 8.975, de 12 de julho de 
2010 e demais alterações, a seguinte entidade:
I – UNISAU – UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - 
CNPJ n.º 06.254.154/0001-96 (P.A. n.º 4035/228907/2019).
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 14 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
 “GAB UGAF”, em 14.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
   Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.328.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 9.687, de 28 de dezembro de 
2011, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das 
atribuições que a lei lhe confere; 
Considerando os princípios que regem a administração pública, 
notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência;
Considerando a necessidade de adequar a composição da Comissão 
Permanente de Valores Imobiliários, destinada a proceder o 
acompanhamento, a definição e a regulamentação dos critérios de 
apuração do valor venal dos imóveis, permitindo o equacionamento 
do mercado imobiliário; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
37042/146413/2010;
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica alterado o inciso XV do artigo 2.º, do Decreto n.º 9.687, 
de 28 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 2.º (…)
(…)
XV – Marildo Gomes Silva Júnior – Pront. n.º 21.510;” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 16 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
 “GAB UGAF”, em 16.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.332.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 12.094, de 07 de fevereiro de 
2017, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das 
atribuições que a lei lhe confere;
Considerando os princípios que regem a administração pública, 
notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e da eficiência;
Considerando a necessidade de atualização do Conselho Diretor do 
Fundo Municipal de Trânsito – FUMTRAN; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
31786/145547/2019;

D E C R E T A :  
Art. 1.º Os incisos I e II, e as alíneas “a” e ”b” do inciso III, do artigo 1.º, 
do Decreto n.º 12.094, de 07 de fevereiro de 2017, passam a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 1.º (…) 
I – Presidente: Diretor de Trânsito e Transporte Público – DITRAN: 
Alexandre Cabanas Vasquez – Pront. n.º 13.301;
II – Vice Presidente: Representante da Secretaria Municipal de Defesa 
e Convivência Social: Cintia Batista Abad – Pront. n.º 14.130;
III – 1.º e 2.º membros: Representantes da Diretoria de Trânsito e 
Transporte Público:
a) Ricardo dos Santos Tobar – Pront. n.º 13.490;
b) Fernanda Couto Gonçalves – Pront. n.º 21.527.” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 17 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
 “GAB UGAF”, em 17.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.342.
“Dispõe sobre a exclusão de beneficiados pelo programa Locação 
Social, instituído pela Lei n.º 3.218, de 14 de junho de 2005, alterada 
pela Lei n.º 3.309, de 08 de março de 2006, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das 
atribuições que a lei lhe confere; 
Considerando, os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente da legalidade e eficiência;
Considerando que as famílias relacionadas deixaram de preencher 
os requisitos necessários para deferimento do benefício disposto na 
Lei Municipal n.º 3.218, de 14 de junho de 2005, alterada pela Lei 
n.º 3.309, de 08 de março de 2006; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
32579/186749/2019;

D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam excluídas do Programa Locação Social, instituído pela 
Lei n.º 3.218, de 14 de junho de 2005, alterada pela Lei n.º 3.309, 
de 08 de março de 2006, as famílias nominadas através de seus 
representantes no Anexo Único, deste Decreto. 
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 22 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
 “GAB UGAF”, em 22.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

ANEXO ÚNICO
Nº NOME DOCUMENTO BAIRRO DECRETO
01 Alice Maria de Jesus 216.574.358-30 Morro da Cachoeira 13.253/19
02 Luiz Fernando Correia 011.967.678-82 Canta Galo 13.060/19

Processo Administrativo Disciplinar nº. 22.918/171503/2015
Defensores: Drª. Cynara Barbosa Martins, OAB/SP nº 265.634

Dr. André Figueiras Noschese Guerato, OAB/SP nº 147.963
Drª. Fátima Ali Khalil, OAB/SP nº 383.276
Drª. Soraia Silvia Fernandez Prado, OAB/SP nº 198.868
Drª. Tereza Ferreira Alves Novaes, OAB/SP nº 332.333
Drª. Kátia Borges Varjão, OAB/SP nº 307.722
Processada: P.P.J.F, prontuário n° 11.832
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas 
atribuições legais, faz publicar a sua decisão proferida às folhas 425, 
do Processo Administrativo Disciplinar n.º 22.918/171503/2015, 
acolhendo os pareceres emitidos (fls. 393/420 e fls. 421/424), 
como fundamentação (artigo 50, § 1º da Lei n º 9784/1999), 
determinando a aplicação de pena de SUSPENSÃO pelo prazo 
30(trinta) dias ao servidor P.P.J.F, prontuário n° 11.832, por infringir 
os preceitos do artigo 439, n.s. I e IV, artigo 442, n. XII c.c. n. 450, n. 
III, § 3º, al. ‘a’ e ‘c’, todos da Lei Complementar Municipal n° 135/2012.

VÁLTER SUMAN
 Prefeito 

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através 
da Secretaria Municipal de Administração – ADM, convoca a 
candidata abaixo relacionada, aprovada em Concurso Público 
Edital nº.001/2018 – ASSISTENTE SOCIAL – LEI COMPLEMENTAR 
Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que foi decidido no 
Processo Administrativo Nº.33572/2019 – SEDEAS:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DA CONCURSADA
3º. 054181  Lucimara Oliveira de Sousa

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a saber: 12, 13 e 14/11/2019 (3ª., 4ª. 
e 5’ª. feira), junto ao Recursos Humanos (térreo – sala 12), da 
Prefeitura Municipal – Paço Raphael Vitiello, sito a Av. Santos 
Dumont, nº.640, Bairro de Santo Antônio – Guarujá, sendo que, 
nos dias 12 e 14/11/2019 (3ª e 5ª feira) das 09h às 11h, e no dia 
13/11/2019 (4ª feira) das 14h às 16h, para início ao processo 
admissional.

Guarujá, 06 de novembro de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

ATA DE REUNIÃO
1ª Reunião – Comissão Municipal de Transportes

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 
em atendimento ao edital de convocação publicado em Diário Ofi-
cial do Município nas datas de 31/10/19, 02 e 05/11/19; às treze 
horas e trinta minutos, em primeira chamada, verificado não haver 
quórum suficiente para início dos trabalhos. Às quatorze horas, em 
segunda chamada, abertos os trabalhos com os presentes abaixo 
listados, conforme lista de presença anexa. Por pertinência temáti-
ca, esta primeira reunião é presidida pelo Sr. Secretário de Defesa 
e Convivência Social, Luiz Claudio Venancio Alves. Ato contínuo, de-
signou o Sr. Denis Campos Vieira de Castro, Diretor de Corregedoria, 
para secretariá-lo. Seguiu-se, distribuindo-se a todos os presentes, 
cópias do Decreto Municipal n° 12.562/2018, que regulamenta a 
Comissão Municipal de Transportes, da Portaria n° 009/2019 – GAB 
SEDECON, que nomina os membros deste Colegiado e da publica-
ção do edital de convocação desta reunião. Prosseguiu-se à pauta da 
reunião, com breve explanação acerca das atribuições da Comissão 
Municipal de Transportes. Prosseguiu-se ao segundo item da pauta. 
Indagados quanto ao interesse em ocupar os cargos de Presidente 
e Vice-Presidente, apresentaram-se os senhores Marcelo Pepe dos 
Santos, representante titular da Empresa Concessionária do Serviço 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-ordinaria/2005/321/3218/lei-ordinaria-n-3218-2005-dispoe-sobre-a-instituicao-de-programa-de-locacao-social-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-ordinaria/2006/330/3309/lei-ordinaria-n-3309-2006-da-nova-redacao-ao-caput-do-artigo-1-da-lei-municipal-n-3218-de-14-de-junho-de-2005-que-dispoe-sobre-a-instituicao-de-programa-de-locacao-social-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-ordinaria/2005/321/3218/lei-ordinaria-n-3218-2005-dispoe-sobre-a-instituicao-de-programa-de-locacao-social-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-ordinaria/2006/330/3309/lei-ordinaria-n-3309-2006-da-nova-redacao-ao-caput-do-artigo-1-da-lei-municipal-n-3218-de-14-de-junho-de-2005-que-dispoe-sobre-a-instituicao-de-programa-de-locacao-social-e-da-outras-providencias
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Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus e Alexan-
dre Cabanas Vasquez, representante titular da Diretoria de Trânsito. 
Procedeu-se a votação nominal, sendo eleitos, por unanimidade, para 
mandato de 01 (um) ano, o Sr. Marcelo Pepe dos Santos e o Sr. Ale-
xandre Cabanas Vasquez, para exercerem as funções de Presidente 
e Vice-Presidente do Colegiado, respectivamente. Passada a presi-
dência da reunião aos eleitos. Dada sequência, deliberou-se que, na 
próxima reunião, o Sr. Presidente apresentará proposta de Regimen-
to Interno aos membros da Comissão para discussão e aprovação. 
Aberta a palavra para deliberações diversas. O Sr. Gustavo Rondini 
realizou breve explanação quanto aos conflitos entre os diferentes 
modais de transportes, envolvendo especialmente os caminhões na 
área conhecida como “Rua do Adubo”, e sugeriu que a Comissão dis-
cuta e proponha medidas aptas a amenizar os problemas. Explana 
ainda sobre a possibilidade da DERSA remanejar balsas que atendem 
a Travessia Santos-Guarujá para outros pontos de travessia durante a 
temporada, o que deixaria o sistema de travessias ainda mais defici-
tário. Sugere que a Comissão oficie a DERSA solicitando diversas in-
formações técnicas. O Sr. Moreno reforça a importância em se regula-
mentar o transporte por aplicativos, o Sr. Venancio informa que já há 
processo administrativo aberto no âmbito da Sedecon com minuta 
de Decreto regulamentador. Sr. Carlos Eduardo reforça a necessidade 
de se coibir o trânsito de bicicletas pela calçada. Sr. Venancio informa 
que já há uma atuação contundente neste sentido. Destaca ainda que 
tomou ciência de que há um indivíduo, rotineiramente, transitando 
com um cavalo e uma charrete pela areia da praia da Enseada, o que 
é irregular. Informa que atuará para coibir esta prática. Sr. Gustavo 
destaca problemas relacionados ao acesso de veículos turísticos. Sr. 
Carlos Eduardo complementa dizendo que especialmente nas praias 
do Guaiúba e de Pernambuco estão sendo montados estaciona-
mentos e terrenos para estacionamento destes veículos. Sr Antonio 
Oliveira mostra preocupação com o caso, e lembra os problemas 
ocasionados pelo antigo Terminal existente na praia do Perequê. Sr. 
Venancio propõe intensificação na fiscalização do transporte turístico. 
Sr. Gustavo propõe que seja remetido ofício da Comissão à Ecovias 
para que instale e/ou autorize a instalação de placa de advertência 
na entrada do Monte Cabrão quanto a proibição de acesso de veí-
culos turísticos sem autorização. Deliberou-se pela criação de um 
grupo em aplicativo de troca de mensagens para compartilhamento 
de informações relacionadas ao objeto desta Comissão. Deliberou-se 
por nova reunião a se realizar, no mesmo local, em 21 de novembro 
às 16h00. Decidiu-se pela publicação desta ata em Diário Oficial do 
Município. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reu-
nião às quinze horas e eu, Denis Campos, secretário ad hoc, lavrei a 
presente ata que depois de lida e achada conforme, segue assinada 
pelos presentes. 
Presentes:
Thiago Felipe Avanci - representante titular da Secretaria de Coorde-
nação Governamental e Assuntos Estratégicos
Luiz Claudio Venancio Alves - representante titular da Secretaria de 
Defesa e Conivência Social
Carlos Eduardo Smicelato - representante suplente da Secretaria de 
Defesa e Conivência Social
Adilson Luiz de Jesus - representante titular da Secretaria de Infra-
estrutura e Obras
Thiago P C Tucunduva - representante suplente da Secretaria de In-
fraestrutura e Obras
Josenildo Barbosa Fernandes - representante titular da Secretaria de 
Serviços Urbanos
Carlos Eduardo Carvalhal Figueira - representante suplente da Secre-
taria de Serviços Urbanos
Gustavo Martins Rondini - representante titular da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Portuário
Jairo de Almeida Lima Neto - representante suplente da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Portuário
Alexandre Cabanas Vasquez - representante titular da Diretoria de 
Trânsito
Alexandre Evangelista de Assis - representante titular da Diretoria de 
Transporte Público
Marcelo Pepe dos Santos - representante titular da Empresa Conces-

sionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros
Orlando João de Souza - representante titular da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas
Moreno Augusto Pereira - representante titular dos permissionários 
do serviço municipal de transporte público individual
Antonio Oliveira Lima - representante titular do Sindicato dos Traba-
lhadores do Transporte Público Coletivo de Passageiros
Ricardo Alves Rocha - representante titular do Serviço Social de 
Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SEST/
SENAT
Valdinei Santos - representante titular da Associação dos Deficientes 
da Ilha de Santo Amaro

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.949/2019; Compromisso de Estágio: n. 47/2018; 
CONTRATANTE: Município de Guarujá; Compromissário(a): BEATRIZ 
DA SILVA ARAUJO; Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a 
partir de 11/10/2019, do Termo de Compromisso de Estágio, sem 
vínculo empregatício, firmado nos termos da Lei n.º 3.539, de 17 de 
dezembro de 2007 e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 
2008; Processo Administrativo: n.34939/208436/2019; Data 
de assinatura: 05 de novembro de 2019, Guarujá, 11 de novembro 
de 2019; Mauricio C.Gandares;Coordenador III- Gestão de Pessoas 
Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.950/2019; Compromisso de Estágio: n. 728/2019; 
CONTRATANTE: Município de Guarujá; Compromissário(a): FLAVIA 
SANT’ANA DA LUZ; Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a 
partir de 22/10/2019, do Termo de Compromisso de Estágio, sem 
vínculo empregatício, firmado nos termos da Lei n.º 3.539, de 17 
de dezembro de 2007 e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro 
de 2008; Processo Administrativo: n.37633/3418/2019; Data 
de assinatura: 05 de novembro de 2019, Guarujá, 11 de novembro 
de 2019; Mauricio C.Gandares;Coordenador III- Gestão de Pessoas 
Pront. Nº 16.157.

COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL 
E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL
 DE PUBLICIZAÇÃO

Processo Administrativo nº 36994/2019
Esta Secretaria de Coordenação Governamental serve-se do presente 
para convocar os Srs. Membros da Comissão Instituída pelo Decreto 
8.975/2010 e alterado pelo Decreto 12.242/2017, para que com-
pareçam à Reunião da Comissão Municipal de Publicização, a ser 
realizada no dia 14 de novembro de 2019, quinta-feira, às 09:00hrs, 
na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Coordenação Gover-
namental, no 5º andar do Paço Municipal Moacir dos Santos Filho – 
Avenida Santos Dumont, 800 – Santo Antônio, para deliberação acer-
ca da analise da documentação apresentada pela seguinte entidade 
sem fins lucrativos interessada em qualificar-se como Organização 
Social na área da saúde e emissão de parecer:
 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - IN-
SAÚDE, CNPJ: 44.563.716/0001-72 - Processo Administrativo nº 
36994/2019.

Guarujá-SP, 11 de novembro de 2019.
GILBERTO VENANCIO ALVES

Secretário de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos
Coordenador da Comissão

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Portaria nº 46/2019 - SEDEL

“Dispõe sobre homologação do Projeto Político Pedagógico das Es-
colas Municipais, Escolas Particulares de Educação Infantil e Núcleos 
de Educação Infantil Conveniados”
O Secretário de Educação, Esporte e Lazer, nos termos do artigo 12 
da Lei nº 3.435 de 30/03/2007, homologa os seguintes Projetos 

Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais, Escolas Particulares 
de Educação Infantil e Núcleos de Educação Infantil Conveniados, 
referentes ao ano de 2019:

ESCOLAS Ensino Fundamental I e II: 
E.M Sérgio Pereira Rodrigues 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,

11 de novembro de 2019.
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

CULTURA
Convocação 19/2019

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições serve-
se do presente para convocar a Comissão Permanente de Artes e 
Artesanato – COMART para reunião a ser realizada no dia 13 de 
novembro às 10h30min. na Secretaria de Cultura, situada na Av. Dom 
Pedro I,350 – Jardim Tejereba – Guarujá – SP.
Representantes do Poder Público:
Representante da Secretaria de Cultura:
Michele Cicconi – Pront. 13530
Elizabeth Lima – Pront. 12233
Representante da Secretaria Municipal de Turismo:
Áurea do Amaral Penteado de Jesus - Pront. 7494
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Portuário:
Victor Silva dos Santos– Pront. 21364
Secretaria Municipal de Finanças:
Marcelo Bonfim dos Santos – Pront. 11082
Representantes da Sociedade Civil:
Érico Giovani da Silva Cardoso – Rg. 3.244.105-0;
Martins José da Silva – Rg. 10.979.390; 
Oswaldo Gonçalves de Oliveira Filho – Rg. 18.827.642;
Maria Aparecida Lourenço Morgado – Rg. 10.799.898-1;
Denilsa Ferreira de Abreu – Rg. 15.537.809.

Guarujá, 11 de novembro de 2019.
Marcelo Nicolau

Secretário Municipal de Cultura

INFRAESTRUTURA E OBRAS
Edital de Notificação nº 34/2019 

De conformidade com o Artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 
Complementar nº 044/98, faço público que, por não terem sido 
encontrados, ficam os contribuintes abaixo relacionados, notificados 
de que deverão cumprir, no prazo de 30(trinta) dias a partir 
desta publicação, as exigências contidas nos autos relacionados, 
concernente à infração da referida lei.

Auto Cadastro Contribuinte Artigo
465041 2-0204-021-000  Jéssica Silva dos Santos  27
465042 2-0204-021-000  Jéssica Silva dos Santos  26§04
465043 2-0204-021-000  Jéssica Silva dos Santos  38§05
465016 2-0033-009-000  Juvenal Pinto Nunes  06 inc. VI
460350  3-0136-021-000  Leonardo Nardella Arq. E Const. Ltda  27
465502  3-0136-021-000  Leonardo Nardella Arq. E Const. Ltda  38
465515  3-0452-001-000  Lik Park Estac. E Com. Veic. Ltda  38
463008  6-0217-001-000  Manoel Alonso Canosa  17
465501  3-0460-007-000  Maria Aparecida Guarim Navarro  38
465008  2-0075-009-000  Michel Murakami Vieira  38§05
461758  6-0770-014-000  Pedro Alexo Godeia  27 

Guarujá, 11 de novembro de 2019
Adilson Luiz de Jesus 

Sec. Infraestrutura e Obras
Jorge D. F. Salgado 

Diretor Fiscal. Obras e Posturas
Marcia Cristina Costa

Fiscal Municipal

OUVIDORIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, nos termos do inciso V, 
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art. 12 da Lei  nº 13460 de 26 de abril de 2017,  convoca 
o representante da empresa  COMERCIAL AUTOMOTIVA 
S.A., para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data desta publicação, compareça junto à Ouvidoria Geral 
do Município, localizada no Paço Moacir dos Santos Filho -  
térreo, no horário das 09:00 às 17:00 h, para ciência quanto 
às manifestações constantes no Processo Administrativo nº 
11174/152880/2019. O não comparecimento acarretará o 
arquivamento do mesmo nesta Ouvidoria.

Guarujá, 07 de novembro de 2019.
Ricardo Eiithi Itano

Ouvidor Geral do Município

ADVOCACIA GERAL
AGM – PROTOCOLO
Edital nº 26/2019

O requerente ou seu representante (acompanhado do instrumento de 
procuração), abaixo relacionado deverá comparecer ao Protocolo da 
AGM, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 800, 3º andar – Jardim 
Santo Antônio, Guarujá/SP, das 09 às 16h, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a partir da data desta publicação, a fim de cientificarem-se dos 
despachos e/ou decisões nos processos abaixo citados. 
O não atendimento dentro do prazo estipulado acarretará no 
arquivamento dos autos.

SOLICITANTE/ INTERESSADO PROCESSO
RECOM REFORMAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 15854/208704/2019

Guarujá, 11 de novembro de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA N° 1449/2019

EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVI-
DÊNCIA, usando das atribuições que a Lei lhe confere, em especial o 
artigo 152, XV da Lei Complementar nº 179/15 e considerando o que 
ficou decidido no processo administrativo n° 753/2019;
CONCEDE aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribui-
ção especial magistério, conforme cálculos apurados, a Sra. LIVIAN 
NUNES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, servidora pública da Prefeitura 
Municipal de Guarujá, prontuário 6.173, Professor de Educação Bá-
sica I, conforme prevê o artigo 150 cc 152, da Lei Complementar 
nº179/2015, artigo 40, §1º, III, “a”  cc § 5º da Constituição Federal, 
com redação da E.C. nº 41/2003 e Nota Técnica 03/2013 da Se-
cretaria de Políticas da Previdência Social-NT 03/2013/CGNAL/
DRPSP/SPPS/MPS.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 09 de dezembro de 2019.

Registre-se e publique-se.
Guarujá Previdência, 12 de novembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA
Diretor Presidente

Registrada no Livro Competente

PORTARIA N° 1450/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PRE-
VIDÊNCIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Nº 135/2012 e Lei Complementar Nº 179/2015 e 
suas alterações,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Autarquia Municipal, a pedido, a servi-
dora Sra. SUELEN SANTOS EUZEBIO Prontuário n.º 60.042, do cargo 
de técnico previdenciário contabilista, a partir de 11/11/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá Previdência, 11 de novembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA
DIRETOR-PRESIDENTE

Registrada no Livro Competente
Secretaria Geral

“S.G”, em 11.11.2019
Ana Paula dos Santos
Pront. n.º 60.061, que a digitei.

PORTARIA N° 1451/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PRE-
VIDÊNCIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Nº 135/2012 e Lei Complementar Nº 179/2015 e 
suas alterações,

R E S O L V E:
Á RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Gerente de Plane-
jamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, junto à Guarujá Pre-
vidência, da servidora LUCIELMA FERREIRA FEITOSA– Prontuário n.º 
60.013, a partir de 11.11.2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá Previdência, 11 de novembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA
DIRETOR-PRESIDENTE

Registrada no Livro Competente
Secretaria Geral
“S.G”, em 11.11.2019
Ana Paula dos Santos 
Pront. n.º 60.061, que a digitei.

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COMSEA - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, convoca os membros titulares e suplentes para 
Assembleia Ordinária que será realizada em 12/11/2019 às 
13h30, na Rua: Buenos Aires, nº 465, Vila Maia – Guarujá/SP 
(em frente ao instituto IBRAAS).

Pauta:
- Eleição do novo vice-presidente (em substituição ao repre-
sentante anterior que foi desligado da entidade ao qual repre-
sentava);
- Início da elaboração do Novo Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PLANSAN) com vigência 2020-2024;
- Assuntos Gerais.

Guarujá, 06 de Novembro de 2019
Georgia Maria Hegedus Gomes Ramos

Presidente do COMSEA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Edital de Convocação para Reunião Ordinária 

O Sr. Lourival De Pieri, Presidente do Conselho Municipal de 
Turismo de Guarujá – COMTUR Biênio 2018/2020, convoca 
os membros do conselho para a Reunião Ordinária, que será 
realizada no dia 13 de novembro de 2019, no Casa Grande Hotel 
– Av. Miguel Estéfano nº 1001 – Enseada – Guarujá – SP., às 
16:00h  em primeira chamada e às 16:15h em segunda chamada 
cumprindo a seguinte ordem do dia: 
1 – Expediente:
a)  Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;
b)  Leitura de documentos protocolados.
2 – Projeto Banheiros Públicos;
3 – Lunetas no Mirante;
4 – Prestação de Contas do Festival Gastronômico ;
5 – Relatório Comissão de Recursos para o FUMTUR; 
6 – Assuntos Gerais: 
a)  Data para entrega Oficial do Plano Municipal de Turismo;
b)  Procedimentos para eleições no COMTUR- Biênio 2020- 
2022. 

Áurea Penteado

Secretária Executiva
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

Biênio 2018/2020
CONSELHO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE
EDITAL Nº. 024/2019 – CMDCA

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarujá – CMDCA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei 
Municipal nº 3.382, de 07 de junho de 2006, alterada pela Lei 3.944 
de 30 de maio de 2012 e nos termos da Lei Municipal n°. 4.241, de 
30 de julho de 2015, com as alterações da Lei Municipal n°. 4.627, 
de 16 de abril de 2019, vem por meio deste, convocar o Conselheiro 
Tutelar de Guarujá o Suplente Sr. Lenival Batista Farias, no período 
de sete de novembro de dois mil e dezenove (07/11/2019) até seis 
de dezembro de dois mil e dezenove (06/12/2019), referente ao 
período de férias da Conselheira Tutelar Titular Sr.ª Marcela Pereira 
dos Santos.

Guarujá, 11 de novembro de 2019.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva

Presidente

FÓRUM INTER-RELIGIOSO MUNICIPAL
EDITAL nº. 012/2019 – FIRM

Convocação da Assembleia Ordinária 
O Fórum Inter-religioso Municipal para uma Cultura de Paz 
e Liberdade de Crença – FIRM, no uso das atribuições legais 
estabelecidas na Lei Municipal nº 4.529, de 11 de maio de 2018, 
vem por meio deste, convocar os Membros do Comitê e convidar 
os demais interessados a participarem da Assembleia Ordinária, 
a ser realizada no dia 13 de novembro de 2019, às 19h primeira 
chamada e às 19h30 segunda chamada com qualquer quórum, nas 
dependências da Câmara Municipal de Guarujá, Avenida Leomil, nº 
291, Centro, Guarujá/SP.
Pauta:
• Aprovação da Ata Anterior;
• Visitas nos segmentos religiosos dos meses novembro;
• Atividades do Fórum nos meses novembro e dezembro;
• Avaliação do Evento do dia 22/10/19;
• Assuntos Gerais.

Guarujá, 11 de novembro de 2019.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva

Presidente

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ APROVOU E 
EU PROMULGO O SEGUINTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.339
“Outorga a Medalha do Mérito Legislativo Moacir dos Santos Filho 
ao Senhor Valnício de Lara”. 
Art. 1º - Fica outorgada a Medalha do Mérito Legislativo Moacir dos 
Santos Filho ao Senhor Valnício de Lara.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
Legislativo, correrão por conta das despesas orçamentárias pró-
prias, afetas ao Poder Legislativo.
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Guarujá, em 23 de outubro de 2019.

Edilson Dias de Andrade
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 069/2019
Registrado no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 23 de outubro de 
2019.

Rafael Santos Freitas
Secretário Geral
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Ao todo, 253 árvores 
foram plantadas  ao 
longo da via, em 
2017; manutenção 
consiste em poda, 
troca de árvores 
mortas, tutoramento 
e adubação

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Am-
biente de Guarujá (Semam) re-
aliza manutenção arbórea em 
uma das principais avenidas 
da Cidade e principal via de 
acesso a Vicente de Carvalho 
- a Santos Dumont. Ao todo, 
253 árvores nativas da região 
receberão serviços de poda, 
adubação, troca de exemplares 
mortos e tutoramento - técnica 
que utiliza estacas de madeira 
para auxílio do crescimento 
da planta.

Entre os exemplares estão 
pés de ipê, aldrago, amoreira, 
aroeira, canafístula, dedalei-
ro, jacarandá, manduirana, 
mirindiba, oiti, pau de vaca, 
pau-cigarra e pau-ferro.

Em 2017, junto com os 253 
exemplares da Santos Du-
mont, a Semam plantou outras 
598 árvores em logradouros do 
Jardim Boa Esperança até o Pa-
ecará, em Vicente de Carvalho. 

O serviço beneficiou a 
Avenida com a arborização a 
Avenida Santa Adelaide e toda 
a extensão da Avenida Mario 
Daige, além da Garagem Mu-
nicipal, Praça 14 Bis e Centro 
de Atividades Educacionais 
e Comunitárias (Caec) Profª 
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Prefeitura realiza manutenção 
arbórea em mais de 250 espécies 
nativas na Av. Santos Dumont

Márcia Regina dos Santos.
Nos últimos meses, a Se-

mam realizou 61 serviços de 
poda e 34 remoções arbóreas, 
além de plantios de árvores 
nativas adequadas. Até o mo-
mento, foram cerca de 2.500 
ações efetuadas em todo o 
Município.

A diretora de Áreas de Pro-
teção Ambiental da Semam 
afirma que os demais exem-
plares também passarão por 
manutenção após o término 
da ação na Santos Dumont, ga-
rantindo, assim, a qualidade 
arbórea da região.

IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO 
As árvores desempenham 

um papel muito importante 
na melhoria da qualidade de 
vida da população e do meio 
ambiente. Entre os benefícios, 
destacam-se sombra para pe-
destres e veículos, proteção 
contra o vento, diminuição 
da poluição sonora, redução 
do impacto da água de chu-
va, auxílio na diminuição da 
temperatura e preservação da 
fauna silvestre.

Contudo, esse trabalho não 
deve ser feito de forma aleató-

ria, já que só será realmente 
efetivo quando for realizado 
com um  bom planejamento 
de arborização.

CARTILHA DE ARBORIZAÇÃO 
URBANA

A fim de conscientizar e 
instruir seus munícipes so-
bre o plantio de árvores, a 
Prefeitura de Guarujá lançou 
recentemente e disponibilizou 
em seu site a Cartilha de Ar-
borização Urbana. O material 
aborda conceitos interessan-
tes em relação à arborização 
urbana, como rega, aduba-
ção, manutenção, tutoriais 
de plantio, poda e controle 
de pragas, além de alertar o 
cidadão a procurar a Semam 
quando for  realizar qualquer 
tipo de intervenção em árvores 
públicas.

A cartilha foi elaborada 
pela Semam, por meio da Di-
retoria de Áreas de Proteção 
Ambiental (DAPA), e está dis-
ponível na aba Meio Ambiente 
e Arborização Urbana, do site 
oficial da Prefeitura (www.gua-
ruja.sp.gov.br).
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