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06 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
SERVIÇOS URBANOS 
 
 

Prefeito entrega reforma do Velório Municipal 

do Pedregulho 

Na manhã desta segunda-feira (06/12/12), o prefeito Junior Filippo cumpriu agenda 
na cerimônia de reabertura do Velório Municipal do Pedregulho, totalmente 
reformado, em parceria da Secretaria Municipal de Serviços urbanos com o Plano 
Mútuo da Funerária Central. 
 
Durante a cerimônia, o secretário Edison Mateus destacou as seguintes obras 
executadas: 

• Novo piso com rampa de acesso desde a calçada  
• Pintura a óleo nas paredes internas e pintura geral do prédio  
• Banco de alvenaria confortável em frente aos três espaços para velório  
• Novos sanitários no interior do prédio com acessibilidade e conforto  
• Copa e cozinha com acesso independente. 

O prefeito Junior Filippo enalteceu o empenho do secretário Edison Mateus e 
agradeceu aos parceiros. 
“Esta é mais uma obra que marca nossa administração, porque esse novo espaço 
físico do Velório Municipal proporciona conforto aos usuários num momento de dor 
pela perda de uma pessoa querida da família”, enfatizou Junior Filippo. 
Além dessa obra, o prefeito lembrou de muitas outras que estão em andamento neste 
último mês de sua gestão: 

• Substituição das redes de água e de esgoto no Jardim Santa Luzia e 
sistema de drenagem  
• Obras na ETE do Pedregulho com as ligações dos coletores troncos  
• Construção da outra calçada do Sistema Viário Mário Covas, no lado 

esquerdo, fazendo a ligação entre o Campo do Galvão e o Jardim Rony  
• Pavimentação do bairro Jardim Esperança com bloquetes  
• Continuidade da pavimentação na Rui Niterói, melhorando o acesso ao 

Viaduto Patury  
• Acesso da fábrica de vidros planos AGC. 
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SEAMA 
 
 

Guaratinguetá atinge marca de 100 mil 

árvores plantadas 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que, neste sábado 
(08/12/12), das 9h às 13h, serão plantadas mais 3 mil mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica, em parceria com a Associação Corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba (ACEVP), no município de Guaratinguetá. 
 
O plantio será no bairro dos Pilões, nas fazendas Harmonia, Boa Esperança, Boa 
Esperança I, Morada do Sol e Nossa Senhora do Carmo. 
 
O secretário Washington Luiz Agueda destaca que Guaratinguetá foi o primeiro 
município a receber investimentos da ACEVP e, do final de 2010 até agora, foram 
plantadas cerca de 100 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica de um total de 
134 mil que deverão estar plantadas até o final deste período chuvoso. 
 
“Mobilizamos e sensibilizamos os produtores rurais para que os técnicos do Projeto 
Corredor pudesse então adentrar as propriedades e orientar o plantio, beneficiando 
oito propriedades e uma instituição não governamental (Sítio do Juca), onde está em 
processo de recuperação florestal uma nascente”, completa Washington. 
 
Segundo ele, neste processo já foram aplicados mais de 1 milhão e 200 mil Reais pela 
ACEVP em Guaratinguetá, a cidade que mais plantou árvores nos últimos dois anos. 
 
O secretário salienta que a ACEVP também é parceira no programa PRODUTOR DE 
ÁGUA de Guaratinguetá, criado pela atual administração e que, no momento, 
desenvolve as seguintes ações: 

• Análise ambiental das propriedades cadastradas no 2º edital  
• Implantação de sistemas sépticos nas propriedades cadastradas. 

“Para viabilizar este evento, a SEAMA estará doando mais de 5 mil mudas para a 
ACEVP e fechando a administração Junior Filippo com chave de ouro, na área 
ambiental”, enfatiza Washington. 
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SAEG 
 

COMUNICADO DA SAEG: faltará água neste 

domingo 

A Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
COMUNICA que, neste domingo (09/12/12), sua equipe fará manutenção no sistema 
de bombeamento da Estação de Tratamento de Água (ETA), da rua Xavantes, no 
bairro Jardim Aeroporto. 
 

Em virtude dessa manutenção, será paralisado o sistema de abastecimento da cidade 
por um período de 6 horas, entre as 6h e as 12h deste domingo, ocasionando falta de 
água em toda a cidade. 
 

A SAEG comunica ainda que o retorno da água será gradativo devendo levar um 
pouco mais de tempo para normalizar nos bairros mais distantes. 
 

Agradecemos a compreensão de toda a população diante de eventuais transtornos, 
pois, neste dia, a SAEG estará dando assistência às unidades de saúde, para garantir o 
abastecimento nesses locais de atividade essencial à vida das pessoas enfermas. 
 
 


