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Guarujá abre hoje semana 
alusiva ao Dia Nacional 
da Consciência Negra

Para celebrar a data, a Prefeitura 
organizou uma agenda de eventos com 
o objetivo de estimular a reflexão sobre 
as lutas e conquistas da militância em 
prol da igualdade racial. Até o próximo dia 
27 estão previstas rodas de conversa, 
palestras sobre intolerância e diversas 
apresentações culturais
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ser requerida até dia 29
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Prefeitura entrega creche 
reformada no Areião amanhã
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Hospital Santo Amaro
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restaurante

menu

popularR$
 1

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

SANTO ANTÔNIO

BOM PRATO

Quarta-feira (20) – feriado
Quinta-feira (21) – almôndegas ao sugo com berinjela 
ao orégano, arroz, feijão, acelga com cenoura ralada, 
gelatina de abacaxi e suco de laranja com acerola

Quarta-feira (20) – feriado
Quinta-feira (21) – Ovos mexidos com abobrinha ao 
bacon, arroz, feijão, beterraba com alface, laranja e 
suco de abacaxi com hortelã

Quarta-feira (20) – feijoada com farofa rica, arroz, feijão 
preto, couve com tomate, laranja e suco de limão
Quinta-feira (21) – Iscas de frango aceboladas com 
chuchu ao bacon, arroz, feijão, acelga com beterraba 
ralada, banana e suco de goiaba

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

Isenção de taxas de alvará 
deve ser requerida até dia 29

Fundo Social promove dia 29 baile 
‘Os bons tempos voltaram 3’

A Prefeitura de Guaru-
já recebe, até o dia 29 
deste mês, os pedidos 

de isenção do pagamento das 
taxas referentes ao alvará de 
funcionamento e localização 
para o exercício de 2020. Aque-
les que se enquadram no be-
nefício devem comparecer ao 
Cadastro Comercial, no Cen-
tro de Atendimento ao Contri-
buinte (Ceacon), que fica na 
Avenida Leomil, 630 - Centro. 
O atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 horas.

Os clubes esportivos, grê-
mios recreativos, escolas de 
samba sem fins lucrativos, 
entidades de assistência so-
cial, associações de bairros, 
hospitais públicos e particu-
lares e deficientes físicos, em 
conformidade com as dispo-
sições constantes na Lei Com-

plementar 038/1997 e suas al-
terações, e nas Leis 2.703/1999, 
3.280/2005 e 3.569/2008, deve-
rão protocolar requerimento 
assinado pelo responsável 
anexando, para tanto, a cópia 
simples do alvará 2019. 

Já as Associações de Pais 
e Mestres (APMs) e Associa-
ção de Amigos de Centros Co-
munitários e creches da rede 
municipal estão dispensadas 
de requerer o benefício, con-
forme a Lei 3.280/2015.

Os deficientes físicos e 
inválidos para o exercício da 
atividade de comércio ambu-
lante ou feiras livres deverão 
apresentar cópia simples do 
laudo médico que comprove a 
deficiência física ou invalidez, 
e cópia simples do álvará de 
funcionamento do presente 
exercício.

FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

SOLIDARIEDADE

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas

O Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) de Guarujá realiza, 
no próximo dia 29, a partir das 
20h30, o baile beneficente ‘Os 
bons tempos voltaram 3’. O evento 
acontece no  Iate Clube de Santos 
(Rua Funchal, 1140, Vila Funchal).

Em sua terceira edição, a 
festa vai contar com animação 
da Banda Blow Up, que promete 

Com o objetivo de chamar a atenção dos homens para as medidas de 
prevenção ao câncer de próstata, o Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) de Guarujá realizou na manhã de ontem (19), a distribuição de 
cerca de oito mil laços azuis - símbolo da Campanha Novembro Azul. 
A ação aconteceu no Terminal de Passageiros do Ferry Boat. Quem 
chegava de manhã, rumo as atividades diárias, já era abordado pela 
equipe do FSS. Os lacinhos foram confeccionados pelas voluntárias

agitar o público com sucessos 
dos anos 70 e 80. Toda renda será 
revertida para as ações do FSS.

Outras informações na 
sede do Fundo Social, que fica 
na Rua Cavalheiro Nami Jafet, 
549 - Centro. O atendimento é  
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 12 horas, e das 14 às 17 horas, 
telefone (13) 3386-8820.
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Requerimento pode ser solicitado ao Cadastro Comercial, no Centro de Atendimento ao Contribuinte
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Prefeitura entrega 
reforma do Neim 
Amélia Marangoni 
amanhã (21)

Cerimônia tem início às 9 horas e contará com a presença do prefeito da Cidade

A Prefeitura de Guarujá 
entrega amanhã (21) o 
Núcleo de Educação In-

fantil Municipal (Neim) Amé-
lia Marangoni Chede (Rua 15, 
s/nº Areião) totalmente refor-
mado. A cerimônia acontece 
a partir das 9 horas e é uma 
realização da Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel).  

Atualmente, a unidade 
atende 62 alunos, de 4 meses a 
3 anos e 11 meses, em período 
integral. O Núcleo desenvol-
ve projetos como Brincarte, 

alimentação saudável e “Me 
conta que eu te conto”, de in-
centivo à leitura. 

O vice-prefeito e secretá-
rio de Educação, Esporte e 
Lazer fala sobre as melho-
rias realizadas. “Essa é uma 
meta que estamos conse-
guindo cumprir, que é de re-
cuperar nossas escolas. Mais 
que reformar uma unidade, 
nós estamos garantindo o 
conforto e, acima de tudo, 
priorizando a segurança dos 
estudantes e de toda a comu-
nidade escolar”.

O Neim Amélia Marango-
ni recebeu pintura em toda a 
sua estrutura e ganhou novos 
mobiliários. Na Unidade foram 
trocadas, as portas danificadas, 
portões, poste de energia; e os 
pisos cerâmico do refeitório, se-
cretária e sala dos professores. 

Na área externa da creche, a 
equipe colocou piso cerâmico, 
e nos corredores externos, um 
novo acimentado. A Prefeitura 
também executou reparos nos 
muros e na tubulação de esgoto, 
além de reformar a cozinha e 
instalar telhas pingadeiras.

Segundo a diretora do Nú-
cleo, a reforma veio para somar 
com o trabalho desenvolvido 
na unidade. “Toda equipe e as 
famílias estão muito felizes com 
esse serviço, pois favoreceu 
muito o trabalho do educador 
para um local cada vez mais lim-
po, organizado. Hoje, a gente 
olha e vê o muro branquinho, as 
telhas e a escola identificada, já 
antes as pessoas nem sabiam o 
nome da nossa unidade porque 
não tinha essa identificação”.  

EDUCAÇÃO

Neim Amélia 
Marangoni 
recebeu pintura 
em toda a sua 
estrutura e 
ganhou novos 
mobiliários

Fotos Hygor Abreu
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Oficina para Educação Patrimonial 
acontece amanhã (21) e sexta-feira (22) 

‘O Encanto das Aves’ encerra calendário 
de exposição no espaço cultural 

Evento faz parte do processo de candidatura do Conjunto de Fortificações do Brasil a Patrimônio Cultural da Humanidade

Profissionais do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 

(Iphan) participarão de Oficina 
de Preparação para Educação 
Patrimonial, que será realiza-
da amanhã (21) e sexta-feira 
(22), no Museu da Fortaleza de 
Santo Amaro da Barra Grande, 
em Guarujá. A programação 
conta com atividades das 13 às 
17 horas, na quinta-feira. Já na 
sexta-feira, o evento acontece-
rá das 10 às 13 horas. O ende-
reço é Rua Messias Borges, 380 
– Santa Cruz dos Navegantes.

A oficina, parte de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Guarujá, por meio da Secreta-
ria de Cultura (Secult), e Dire-
toria Estadual de Ensino, e é 
voltada às equipes de educação 
formal das escolas das áreas 
no entorno da Fortaleza, que 

faz parte do Conjunto de For-
tificações do Brasil, composto 
por 19 fortes localizados na 
costa brasileira, que são can-
didatas a Patrimônio Cultural 
da Humanidade, na Unesco. 
Os estados de São Paulo e de 
Santa Catarina foram selecio-
nados para receber o evento.

A diretora de Patrimônio 
Histórico de Guarujá ressalta 
que a atividade tem extrema im-
portância no processo de forta-
lecer o senso de pertencimento 
da população, sobre a impor-
tância da Fortaleza para a co-
munidade. “É importante para 
o nosso Município por estarmos 
fazendo parte de um processo 
internacional, que vai garantir a 
preservação deste bem e abrirá 
a possibilidade de garantirmos 
a preservação dos demais que 
Guarujá possui”, afirma.

O Espaço Cultural da Câma-
ra Municipal de Guarujá abriu 
ontem (19) a exposição foto-
gráfica ‘O Encanto das Aves’, do 
procurador de Justiça aposen-
tado e fotógrafo de natureza, 
Carlos Roberto Barretto.

A mostra encerra o ciclo de 
exposições no Espaço Cultural, 
com fotografias que retratam 
inúmeras espécies da avifauna – 
conjunto das aves de uma região 
– existentes em diversos biomas 
do Brasil e de outros territórios, 
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FORTALEZA DA BARRA GRANDE

LEGISLATIVO

PROGRAMAÇÃO
Amanhã (21)
Das 13  às 13h30 - Apresentação e 
alinhamento das expectativas.
Das 13h30 às 14h30 - 
Apresentação do projeto de 
Pernambuco e debates.
Das 15 às 16h - Patrimônio Cultural 
Brasileiro e Mundial no contexto 
da candidatura do Conjunto de 
Fortificações do Brasil.
Das 16 às 17 h - Educação 
Patrimonial e Inventários 
Participativos

Sexta-feira (22)
Das 10 às 11h - Dinâmica “Meu 
sonho para a Fortaleza de Santo 
Amaro da Barra Grande”.
Das 11 às 13h - Construção 
coletiva do planejamento da 
formação dos professores e 
eventos relacionados com os 
inventários 

revelando a exuberância das 
aves que a compõem.

AVES DO BRASIL
Durante a abertura, acon-

teceu a tarde de autógrafos do 
livro de autoria do fotógrafo, 
‘Aves do Brasil’, produzido pela 
editora Aves & Fotos. Além 
das imagens expostas, outras 
186 podem ser vistas no livro, 
em um trabalho realizado ao 
longo dos últimos 10 anos, em 
viagens pelo Brasil. 

A mostra segue até o dia 
5 de dezembro e algumas fo-
tografias também podem ser 
vistas no Instagram do artista 
@carlosrbarretto. A visitação é 
gratuita e aberta de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas, 
no Saguão da Câmara Muni-
cipal de Guarujá, que fica na 
Av. Leomil, 291 – Pitangueiras.

Para mais informações, 
entrar em contato com o fotó-
grafo pelo e-mail crbarretto@
uol.com.br.D
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http://@carlosrbarretto
http://crbarretto@uol.com.br
http://crbarretto@uol.com.br
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D E C R E T O  N.º  13.362.
“Institui Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, 

destinado à elaboração e implantação de Entidade Gestora 
do Desenvolvimento e Ensino Técnico de Guarujá.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere;
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e da eficiência;
Considerando a necessidade premente de aprimoramento no modelo 
de gestão dos Ensinos Profissionalizantes, Técnicos e Tecnológicos 
da Escola Municipal “1.º de Maio”, visando aproveitamento eficaz de 
oportunidades de formação técnica e profissional derivadas destes 
empreendimentos;
Considerando a necessidade de cumprimento do estabelecido pelas 
diretrizes que norteiam a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Cidade Inteligente, Sustentável e Criativa;  
Considerando aglutinar forças entre os setores da Prefeitura Municipal, 
com foco em um modelo de gestão compartilhada; e, 
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
35263/178395/2019;

D E C R E T A : 
Art. 1.º Fica instituído o Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, destina-
do à elaboração e implantação de Entidade Gestora do Desenvolvimento 
e Ensino Técnico em Guarujá.
Art. 2.º O Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, ora instituído, será 
integrado pelos representantes a seguir relacionados, e a Coordena-
doria será composta por 02 (dois) coordenadores, indicados no inciso 
I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, deste artigo:
I – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário:
a) Alexandre Coelho Trombelli – Pront. n.º 21.221;
b) Gustavo Martins Rondini – Pront. n.º 21.223;
c) Luiz Paulo Neves Nunes – Pront. n.º 18.194;
d) Paulo Celso Luiz Cavini da Silva – Pront. n.º 21.256;
II – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer:
a) Renato Marcelo Pietropaolo – Pront. n.º 21.236;
b) Rafael de Queiroz Vizaco – Pront. n.º 15.934;
c) Andrea Quinteiro Dias – Pront. n.º 16.545;
d) Helvio Moreno – Pront. Nº 5.615.
Art. 3.º São atribuições deste Grupo:
I – Elaborar Plano de Trabalho, prevendo ações e medidas necessárias, 
estabelecendo responsabilidades e providências para atendimento deste;
II – Elaborar e apresentar cronograma para implantação da Entidade, 
com seus respectivos Relatórios e Atas circunstanciadas das reuniões 
e ações realizadas pelo Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho.
Art. 4.º O Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, deverá concluir seus 
trabalhos em 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, 
prorrogável por igual período.
Art. 5.º A participação do Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, 
instituído por meio deste Decreto, será considerada de serviço público 
relevante, não ensejando qualquer remuneração.
Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 05 de novembro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 05.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.373.
“Designa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Portuário, por meio da sua Diretoria de Pesca e 
Economia Solidária, como responsável por coordenar e administrar 

as ações referentes ao Termo de Permissão de Uso de bem 
móvel da União que especifica 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, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e da eficiência;
Considerando o Termo de Permissão de Uso de bem móvel celebrado 
entre a União, por meio do Ministério da Pesca e Agricultura, e esta 
Municipalidade, publicado no D.O.U. em 05/11/2011, que autoriza a 
Prefeitura de Guarujá a fazer uso de “Caminhão Feira”, conforme regras 
ali estabelecida;
Considerando que a aludida Permissão de Uso visa atender as ne-
cessidades de comercialização da produção das comunidades e o 
desenvolvimento das atividades pesqueiras e aquícolas; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
36247/42611/2019;

D E C R E T A : 
Art. 1.º Fica designada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário, por meio de sua Diretoria de Pesca e Economia 
Solidária, como responsável por coordenar e administrar as ações 
referentes ao Termo de Permissão de Uso de bem móvel da União, 
por meio do Ministério da Pesca e Agricultura, e esta Municipalidade, 
publicado no D.O.U. em 05/11/2011, que autoriza a Prefeitura de 
Guarujá a fazer uso de “Caminhão Feira”, chassi 93ZA1NFH0A8710567, 
Placa JIB-9879, que tem o objetivo de atender as necessidades de 
comercialização da produção das comunidades e o desenvolvimento 
das atividades pesqueiras e aquícolas, observadas as regras pactuadas 
no aludido Termo de Permissão. 
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 13 de novembro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 13.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.379.
“Institui a Comissão Especial para coordenar os 

trabalhos referentes ao Concurso Público para provimento 
das vagas que especifica 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, no-
tadamente os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência; 
Considerando que a educação é um dos pilares básicos do desenvolvi-
mento de qualquer sociedade, inclusive, trata-se de um dos princípios 
do Estado Democrático de Direito e constitui um instrumento que 
possibilita ao cidadão o exercício de seus direitos fundamentais;
Considerando, ainda, o disposto na Lei Complementar n.º 135, de 05 
de abril de 2012; e,
Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo n.º 
23761/589/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica instituída a Comissão Especial para coordenar os trabalhos 
referentes ao Concurso Público, destinado ao provimento de cargo 
de Procurador Municipal do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de 
Guarujá, inclusive mediante cadastro reserva, em consonância com os 
instrumentos normativos e estrutura organizacional, quadro de pessoal 
e plano de cargos e salários vigentes.
Art. 2.º A Comissão ora instituída será integrada pelos representantes a 
seguir relacionados, sob a presidência do membro indicado no inciso I:
I – Raphael de Almeida Tripodi – Pront. n.º 20.433;
II – Kelvin dos Santos Ferrreira – Pront. n.º 18.787;
III – Maurício Costa Gandares – Pront. n.º 16.157;
IV – Daniela Pechta Valério – Pront. n.º 21.516;

V – Ronaldo Epitácio de Castro Silva – OAB/SP n.º 333.783.
Parágrafo único. Compete ao Presidente da Comissão, com o asses-
soramento e suporte dos demais membros, dirigir os trabalhos de 
supervisão das atividades atinentes ao Concurso Público, em especial 
as de responsabilidades contratualmente celebradas entre a Prefeitura 
Municipal de Guarujá e a entidade a ser contratada para seu planeja-
mento e execução.
Art. 3.º São atribuições desta Comissão:
I – estabelecer todos os contatos necessários com as Secretarias 
envolvidas e a decorrente eventual intermediação caso seja necessária 
a contratação de entidade para este fim;
II – providenciar as condições de realização do Concurso Público, nos 
limites contratuais estabelecidos;
III – receber, analisar, dar seguimento e aprovar toda a documentação 
referente ao planejamento e execução do Concurso Público: edital 
que rege o certame, lista de candidatos inscritos, listas de inscrições 
deferidas e indeferidas, editais de convocação de candidatos, editais 
de resultados parciais ou finais, recursos respondidos e demais do-
cumentos; 
IV – acompanhar os trabalhos em desenvolvimento no Posto de Re-
cebimento das Inscrições, durante o período destinado para esta 
finalidade, convalidando os atos decorrentes das inscrições realizadas;
V – fiscalizar a aplicação das provas nos locais onde elas forem re-
alizadas;
VI – coordenar, junto à Secretaria envolvida no Concurso Público, os 
trabalhos de elaboração do Edital, em especial os relativos à determi-
nação dos conteúdos programáticos das provas;
VII – responsabilizar-se pela verificação, aprovação e encaminhamento 
de toda a documentação destinada à publicação no Diário Oficial do 
Município de Guarujá, em especial, os editais que regerão o certame 
e todos os procedimentos; 
VIII – submeter à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal os 
relatórios de acompanhamento das atividades do Concurso Público, 
em especial, o relatório de suporte à homologação parcial ou total 
do concurso;
IX – receber, analisar e manifestar-se sobre os recursos eventualmente 
interpostos;
X – elaborar atas de reuniões e relatórios circunstanciados dos trabalhos 
realizados pela Comissão;
XI – desempenhar outras atividades correlatas.
Parágrafo único.  O relatório previsto no inciso X, deste artigo, deverá 
ser protocolizado no Gabinete do Prefeito e nas Secretarias Municipais 
de Administração, até o 5.º (quinto) dia útil de cada mês.
Art. 4.º A participação na Comissão instituída através deste Decreto, 
será considerada de serviço público relevante, não ensejando qualquer 
remuneração.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 19 de novembro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 19.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.380.
“Abre crédito adicional suplementar na importância 

de R$ 900.000,00 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 
6.º da Lei Municipal n.º 4.598, de 20 de dezembro de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Secretaria Municipal de Saúde, um crédito na 
importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), destinado a 
suplementar as dotações de seus orçamentos vigentes, observadas 
as seguintes discriminações:

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
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CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
16.01.00 10 301 1008 2 157 3 3 90 36 00 out. serv. terc. - pessoa física 5 400.000,00 
16.01.00 10 302 1009 2 159 3 3 90 36 00 out. serv. terc. - pessoa física 5 500.000,00 

Total 900.000,00 

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, 
dentro das normas vigentes, com recursos oriundos das anulações 
abaixo discriminadas:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
16.01.00 10 301 1008 2 157 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 5 400.000,00 
16.01.00 10 302 1009 2 159 3 3 90 30 00 material de consumo 5 100.000,00 
16.01.00 10 302 1009 2 159 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 5 400.000,00 

Total 900.000,00 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 19 de novembro de 2019.
PREFEITO

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 19.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

ERRATA
PORTARIA N.º 1.310/2019 de 18/11/2019

Na Portaria n.º 1.310/2019 de 18 de novembro de 2019, publicada 
no Diário Oficial do Município, Edição n.º 4320, de 19 de novembro 
de 2019, 
onde se lê:
“Secretário Municipal de Finanças ......”.
leia-se:
“Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras....”.
          

Portaria N.º 1.038/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere;
Considerando, ainda, a Portaria nº 1.025/2019, da Autarquia de Previ-
dência Social Guarujá Previdência, publicada no D.O.M. de 17/07/2019 
– Edição nº 4152;

R E S O L V E:
TORNAR VAGO a Função Gratificada correspondente a Supervisor 
II (FG-S5), junto ao Fundo Social de Solidariedade, por motivo de 
Aposentadoria Voluntária por Idade, da servidora IRACEMA DA SILVA 
FERREIRA – Pront. n.º 14.709, retroagindo seus efeitos a 29/07/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de agosto de 2019.

PREFEITO
/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.08.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.250/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
38007/89455/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora TALITA 
JULIANA BAPTISTA DA SILVA – Pront. n.º 19.455, do cargo de Auxiliar 
Desenvolvimento Infantil.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 31 de outubro de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 31.10.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Republicação por Incorreção
Portaria nº 1.311/2019.-

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ROGERIO HENRIQUE MARTINS – Pront. nº 3.511,  
para responder pela Função Gratificada de Coordenador III   (FG-S3), 
junto à Diretoria de Cadastro Técnico.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 18 de novembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

“Gab”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 18.11.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.312/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 135/2012 e 
suas posteriores alterações, e de acordo com os incisos I e II do artigo 
37 da Constituição Federal;

R E S O L V E :
NOMEAR a Srª LARYSSA FERNANDA SILVA PEREIRA, sob prontuário 
n.º 21.815, para exercer o cargo de provimento efetivo de ASSISTEN-
TE ADMINISTRATIVO, aprovada e classificada em 112.º no Concurso 
Público Edital n.º 001/2018, conforme processo administrativo n.º 
30130/2019, de acordo com a Lei Complementar n.º 135, de 04 de 
abril de 2012, e alterações.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de novembro de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.11.2019
Isabel Cristina F. de Campos 
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Administração, convoca o(a) Sr.(a.) ROSANGELA 
SANTIAGO DE OLIVEIRA – prontuário nº 11.713, para que no prazo de 
três (03) dias úteis a contar da publicação deste, compareça junto a 
Diretoria de Gestão de Pessoas (térreo – sala nº 12), desta Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Santos Dumont, n° 640, Santo Antônio, no horário 
das 12 até as 16 horas às segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sex-
ta-feira e no horário das 9 até as 13 horas, às quarta-feira, para tomar 
ciência do que foi decidido no processo administrativo nº 33.642/2016.
O não atendimento a este Edital de Convocação permitirá que a Pre-
feitura de Guarujá adote as medidas legais cabíveis em razão do que 
consta no processo citado.

Guarujá, 19 de novembro de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG – S 3 – Coordenador III

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2019
Objeto: Contratação de empresa/pessoa jurídica especializada em 
fazer “Carreata de Natal/Parada de Natal”, que percorrerá os principais 
trechos e avenidas da cidade de Guarujá, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Turismo.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; "Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licita-
ções(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio 
- Guarujá – SP, no período de 21 de novembro de 2019 até o dia 04 

de dezembro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na Agência 
Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 05 de dezembro de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 19 de novembro de 2019.
MARCELO FELICIANO NICOLAU

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação, montagem/desmontagem, operação e manutenção de 
iluminação e decoração, para atuação no Natal, em atendimento à 
Secretaria de Turismo do Município de Guarujá. 
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; "Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de re-
produção) sito na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio 
- Guarujá – SP, no período de 22 de novembro2019 até o dia 04 de 
dezembro de 2019.O pagamento deverá ser efetivado na Agência 
Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 05 de dezembro de 2019 até às 14h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 19 de novembro de2019.
MARCELO FELICIANO NICOLAU

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2019
Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza, 
para atender as Secretarias do Município de Guarujá.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MEI/ME/EPP
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente 
no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; 
"Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos 
custos de reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – 
Santo Antônio - Guarujá – SP, no período de 22 de novembro de 
2019 até o dia 05 de dezembro de 2019. O pagamento deverá ser 
efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal 
Raphael Vitiello. Os demais atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei 
Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 06 de dezembro de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 19 de novembro de 2019.
ROGÉRIO LIMA NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da 
Diretoria de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 
001/2018 – GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do Município 
de 25 de julho de 2018, COMUNICA que no dia 20 de Novembro de 
2019, a via: Rua Áurea Gonzalez Conde, trecho entre as Ruas Josefa 
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Hermínia Caldas e Benedito Justino de Paula — Bairro: Jardim Pro-
gresso – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 11:00 às 17:00; 
tudo conforme decidido no processo administrativo nº 39263/2019.

Guarujá, 20 de dezembro de 2019.
Alexandre Vasquez Cabanas

Diretor de Trânsito 
 

MEIO AMBIENTE
Portaria SEMAM Nº 28/2019

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em atendimento à Lei n° 
3.937, publica os resultados das análises feitas pela CETESB no período 
de 13 de outubro de 2019 a 10 de novembro de 2019.

Balneabilidade das Praias de Guarujá - Período de 13/10/2019 a 10/11/2019

Praia – Local de Amostragem
*UFC / 100 ml

***
QualidadeOUTUBRO NOVEMBRO

13 20 27 03 10
IPORANGA 1 11 Própria
PEREQUÊ 700 164 740 172 2140 Imprópria
PERNAMBUCO 2 6 3 2 109 Própria
ENSEADA ESTR. DE PERNAMBUCO 4 112 117 5 110 Imprópria
ENSEADA AV. ATLÂNTICA 56 79 3 112 113 Imprópria
ENSEADA R. CHILE 3  91 29 84 104 Própria
ENSEADA AV. SANTA MARIA 25 96 8 27 31 Própria
PITANGUEIRAS AV. PUGLISI 12 11 15 45 114 Própria
PITANGUEIRAS R. S. VALADÃO 31 4 17 21 40 Própria
ASTÚRIAS 67 12 4 26 31 Própria
TOMBO 9 4 2 6 45 Própria
GUAIÚBA 3 71 53 2 47 Própria

* Limite de Balneabilidade: 100 UFC/100 ml.
**Pelo critério do Órgão Ambiental de acordo com a Resolução 
CONAMA 274/00: Densidades superiores a 100 UFC / 100 ml de 
enterococos em duas ou mais amostras de um conjunto de cinco 
semanas, ou valores superiores a 400 UFC / 100 ml na última 
amostragem, caracterizam a impropriedade da praia para recreação 
de contato primário.
Fonte: CETESB

Secretaria do Meio Ambiente, 19 de Novembro de 2019
Sidnei Aranha

Secretário de Meio Ambiente

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E PORTUÁRIO

COMUNICADO 005/2019
Os clubes esportivos, grêmios recreativos, escolas de samba sem 
fins lucrativos, entidades de assistência social, entidades religiosas, 
hospitais públicos e particulares e os deficientes físico que têm 
direito a isenção do pagamento das taxas de licença referente ao 
alvará de funcionamento e localização para o exercício de 2020, em 
conformidade com as disposições constantes na Lei Complemen-
tar 038/1997 e suas alterações, e na Lei nº 2703/1999, devem 
requerer a isenção ATÉ O DIA 29 DE NOVEMBRO junto ao Cadastro 
Comercial da Prefeitura. 
O requerimento deve ser protocolado no Centro de Atendimento ao 
Contribuinte de Guarujá – CEACON, que fica na Avenida Leomil, 630 
– Centro, sempre das 10h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.
A isenção deverá ser solicitada através de requerimento preenchido 
pelo responsável instruído com a seguinte documentação:
• Cópia simples do Alvará de Funcionamento do presente exercício.
A isenção para os Deficientes Físicos e inválidos para o exercício da 
atividade de comércio ambulante ou feiras livres do Município, deverá 
ser solicitada em requerimento instruído:
• Cópia do laudo médico que comprove a deficiência física ou invalidez;
• Cópia simples do Alvará de Funcionamento do presente exercício.
As Associações de Pais e Mestres (APM’s) e as Associações de Amigos 
dos Centros Comunitários e Creches da Rede Pública Municipal (AACC), 
que constam na Lei 3.280/2015 estão dispensadas de solicitar o 
benefício da isenção. 

Guarujá, 04 de novembro de 2018.
Milton Aparecido Francisco

Diretor de Desenvolvimento do Comércio, Serviço e Indústria

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Edital nº 11/2019 – C.A.E.

Reunião Ordinária CAE Quadriênio 2018-2022
Amaro de Araújo Lima Neto, Presidente do C.A.E. Conselho de Alimen-
tação Escolar do Quadriênio 2018-2022, considerando o Decreto 
12.816/2018, Convoca os Conselheiros para participarem da 11ª 
Reunião Ordinária deste Conselho 2018/2022, a realizar-se em:
Data: 21/11/2019. 
Sendo a primeira chamada às 09h30 e em segunda chamada às 10h, 
nas dependências do Colégio e Faculdade Marques de Olinda, situado 
à Av. Adhemar de Barros, 987 - 1º andar - Jd. Primavera - Guarujá, 
com a seguinte pauta:
- Apreciação dos Cardápios;
- Deliberação sobre assuntos de interesse do CAE. 

Guarujá, 14 de Novembro de 2019
Amaro de Araújo Lima Neto

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar

DESENVOLVIMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESULTADO FINAL
  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2019 - SEDEAS

A Comissão de Seleção, designada por meio da Portaria nº 09/2019-SE-
DEAS, torna público o RESULTADO FINAL do Edital de Chamamento 
Público nº 04/2019 – SEDEAS, que tem como objeto a formalização 
de Parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC) para o desenvol-
vimento de atividades socioassistenciais para crianças, adolescentes, 
adultos e profissionais usuários do Sistema Único de Assistência Social, 
em especial os atendidos pelos programas PAE/MSE e AEPETI  do 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). 

   Processo Proponente Proteção 
Social Especial Valor Meta Resultado 

38910/19
Associação Brasileira de 
Apoio a Saúde a Cultura 
e Educação - ABRASCE

Média 
Complexidade R$ 429.900,00  500 

indivíduos Habilitada

Guarujá, 19 de novembro de 2019.
Claudio Carvalho Lopez

Sandra Valéria dos Santos
Rafael Paes de Barros Tamburus 
Regiane Cristina da Silva Cardozo

Edilene Mota Mendonça 
Comissão de Seleção 

CONSELHO DE SAÚDE
Edital de Convocação Nº. 11/19 – Reunião ORDINÁRIA

O Conselho Municipal de Saúde, disposto pela Lei Federal nº. 8.142/90 
nos termos da Lei Municipal nº. 2258, de 06 de agosto de 1992, al-
terada pela lei nº 4587, de 04 de dezembro de 2018, no uso de suas 
atribuições legais, convocam todos os conselheiros, titulares, suplentes 
e população em geral, para Reunião ORDINÁRIA a ser realizada no dia 
21 de novembro de 2019, na sede deste Conselho, sito a Rua Buenos 
Aires n° 190, – Vila Maia – Guarujá, com primeira chamada às dezes-
seis horas e segunda chamada às dezesseis horas e trinta minutos, 
verificado quórum regimental, para deliberar sobre a seguinte pauta: 
I – Aprovação da Ata de 24/10/2019;
II – Informes dos Conselheiros;
III – Ordem do dia:
a) Posicionamento Índice Vetor Dengue (LIRA);
b) Posicionamento da Mortalidade Materna e Infantil do Município;
c) Cronograma de Reimplantação dos Conselhos Gestores Locais;
IV – Deliberação: 
a) Prestação de Contas Parcial do Convênio 410/2017;
b) Prestação de Contas Parcial do Convênio 1251/2018;
V – Sugestões de Pauta;
VI – Encerramento. 

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Guarujá Previdência, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada 
no Concurso Público Edital nº 001/2015 – TÉCNICO PREVIDENCIÁ-
RIO CONTABILISTA – LEI COMPLEMENTAR 179/2015 e 135/2012, 
conforme o que foi decidido no Processo Administrativo nº 361/2016:

CLASSIF. Nº INSCRIÇÃO NOME DA CANDIDATA
3º 21960000226 VALÉRIA GONSALEZ

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis a saber: 21, 22 e 25/11/2019 (5ª, 6ª e 2ª feira), junto 
à Guarujá Previdência – Av. Adhemar de Barros nº 230, Santo Antônio 
– Guarujá, no horário das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, 
para fins de processo admissional.

Guarujá, 19 de novembro de 2019
Luciana Goulart

Gerente Administrativa

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 
Em cumprimento à Lei Federal nº 8.666/93, à Lei Federal 10.520/02 e 
alterações posteriores, informo que em decorrência do Processo Admi-
nistrativo nº 120/2019, está aberto o Pregão Presencial nº 007/2019, 
que visa a aquisição de condicionadores de ar, split cassete, 60.000 
BTU’s, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. A 
íntegra do Edital poderá ser retirada, pessoalmente, na sede da Câmara 
Municipal de Guarujá, sito à Av. Leomil, 291 – Pitangueiras – Guarujá, 
ou na internet, no endereço eletrônico www.camaraguaruja.sp.gov.br. 
Encerrando-se o prazo para a entrega dos envelopes “A” – Proposta 
Comercial” e “B – Documentação”, no dia 03 de Dezembro de 2019 
às 09:30 horas, quando se dará início a fase de credenciamento dos 
proponentes. Os demais atos que necessitarem de publicidade serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Guarujá e no endereço 
eletrônico acima. Outras informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone (13) 4009-2138, no horário comercial ou pelo email: clayton@
camaraguaruja.sp.gov.br.
Guarujá, 19 de Novembro de 2019.

CLAYTON PESSOA DE MELO LOURENÇO
Pregoeiro

ERRATA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Pregão Presencial n.º 009/2015.
Termo Aditivo de Contrato n.º 021/2019.
Processo n.º 113/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Human Gestão de Mão de Obra Ltda.
Onde se lê: Contrato Originário n.º 019/2015.
Leia-se: Contrato Originário n.º 013/2015.

Guarujá, 13 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

Quem joga lixo e entulho nas ruas, 
joga sujo com sua cidade.

NÃO JOGUE LIXO NAS RUAS.
FAÇA SUA PARTE.
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Semana alusiva ao Dia Nacional da 
Consciência Negra começa hoje (20)

Iniciativa tem o objetivo de discutir a questão étnico-racial e a necessidade do combate ao racismo, tão presente na sociedade

REFLEXÃO

A Prefeitura de Guarujá 
promove a partir de 
hoje (20) - Dia Nacional 

da Consciência Negra, uma 
semana de reflexão sobre as 
conquistas e lutas dos negros 
pela igualdade. A programa-
ção segue até o próximo dia 
27, e inclui palestras, rodas 

de conversa e apresentações 
culturais. A iniciativa tem o 
objetivo de discutir  a questão 
étnico-racial e a necessidade 
do combate ao racismo, tão 
presente na sociedade. 

“É uma semana de quebra 
de paradigmas. Vivemos em 
um país que é o celeiro da di-

versidade, não podemos mais 
admitir o desrespeito. A data 
também não nos deixa esquecer 
de onde viemos, onde estamos 
e onde queremos chegar”, afir-
mou a presidente do Conselho 
Municipal de Participação e De-
senvolvimento da Comunidade 
Negra, Suely de Melo Pastoriza.

Programação segue até o próximo dia 27, e inclui palestras, rodas de conversa e apresentações culturais

Quarta-feira (20) – 9h às 12 horas - Dia da Nacional da Consciência Negra – 
Roda de Conversa e apresentações de Grupos Folclóricos.
Local: Praça Horácio Lafer (Praia da Enseada), em frente ao busto de Zumbi 
dos Palmares
   
Quinta-feira (21) - 14 horas - Palestra Intolerância Racial 
Local: Escola 1º de Maio (Av. Adriano Dias dos Santos, 611 – Jardim Boa 
Esperança – Vicente de Carvalho)

Sexta-feira (22) – 14 horas – Palestra Intolerância Racial / Roda de Capoeira 
Local: Escola Estadual Coralina Ribeiro Dos Santos Caldeira (Av. Brasil, 
2.300 - Vila Edna)

Domingo (24) – 13 horas – XXII Batizado e Troca de Cordão de Capoeira – 
Centro Cultural Herança de Palmares
Local: Associação Cultural Grupo Afroketu (Avenida Antenor Pimentel – 849, 
sala 20 – Morrinhos II)

Segunda-feira (25) – 18 horas – Apresentação cultural 
Local: Academia Grande Roda (Rua Liberdade, 83 - Pae Cara)

Terça-feira (26) – 9h30 – Apresentação dos índios da tribo Pankararé 
Local: Escola Estadual Waldemar da Silva Rigotto (Rua 1º de Maio, s/nº - 
Pae Cara – Vicente de Carvalho)

Quarta-feira (27) – 14 horas - Palestra Intolerância Racial 
Local: Conjunto Habitacional Cantagalo – Projeto Enseada

19 horas – Encerramento
Local: Associação Cultural Grupo Afroketu (Avenida Antenor Pimentel – 849, 
sala 20 – Morrinhos II)

PROGRAMAÇÃO

CONSCIÊNCIA NEGRA
O Dia Nacional da Cons-

ciência Negra foi instituído 
oficialmente pela Lei nº 
12.519, de 10 de novembro 
de 2011. A data faz referên-
cia à morte de Zumbi dos 
Palmares, um dos maiores 
líderes negros do Brasil, 
que lutou pela libertação 
do povo contra o sistema 
escravista. O dia é dedicado 
à reflexão e reconhecimento 
dos descendentes africanos 
na construção do Brasil.

A semana é uma iniciativa 

da Secretaria Relações Sociais 
de Guarujá (Seres), por meio 
da Assessoria de Igualdade 
Racial, e tem o apoio do Con-
selho Municipal de Partici-
pação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra.
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