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21 DE NOVEMBRO DE 2012 
DEFESA CIVIL 
 

Apresentação do Plano Preventivo Municipal 
da Defesa Civil 

  
A Comissão Municipal de Defesa Civil de Guaratinguetá realizou, na manhã desta 

quarta-feira (21/11/12), no auditório do SENAC, a apresentação do Plano Preventivo 

Municipal da Defesa Civil e da Sala de Situação. Na oportunidade, foi apresentada 

também a moderna Sala de Situação e monitoramento hidrológico com seu Sistema 

da Previsão e alerta de cheias. 
 

Na abertura dos trabalhos, o prefeito Junior Filippo agradeceu a todos os parceiros 

(Corpo de Bombeiros, Escola de Especialistas de Aeronáutica, Basf e ONG Vale 

Verde), destacando que essa cooperação é garantia de sucesso em todas as ações 

preventivas e de atendimento a eventuais ocorrências de acidentes da natureza. 
 

“Quando se fala em Defesa Civil, Guaratinguetá é referência na região, pelo trabalho 

competente dos nossos engenheiros, técnicos e voluntários”, enfatizou o prefeito. 
 

O engenheiro André Luis de Paula Marques, assessor de Planejamento Estratégico do 

Gabinete do Prefeito destacou o lema: “Defesa Civil Somos Nós”, salientando que 

todas as secretarias da administração municipal são acionadas pela Defesa Civil, sob 

a coordenação do engenheiro José Benedito Angelieri. 
 

O Plano Preventivo Municipal de Defesa Civil (PPMDC) aborda os seguintes temas: 

• Prevenção aos riscos à integridade física e psicológica da população  

• Redução das perdas e danos causados à cidade e aos munícipes  

• Monitoramento e gerenciamento de áreas de risco  

• Monitoramento dos índices pluviométricos  

• Previsão meteorológica  

• Observação de campo  

• Conhecimento de áreas de risco recorrente de inundações e 

escorregamentos. 

Além disso, o PPMDC define as atribuições de cada uma da secretarias municipais. 



 

21 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
EDUCAÇÃO 
 
 

Inaugurado novo espaço da Biblioteca 

Municipal Betina Marino 

  
 

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Guaratinguetá inaugurou, na manhã desta 

quarta-feira (21/11/12), o novo espaço da Biblioteca Pública Municipal “Professora 

Betina Marino”, criada pelo então prefeito Walter de Oliveira Mello (Decreto de nº 

2.271, de 8 de agosto de 1985). 

 

Inicialmente a biblioteca funcionava no bairro do Pedregulho, no prédio do antigo 

Matadouro e, posteriormente, até 2011, na Praça Benedito Perpétuo (Caetés). Agora, 

no governo do prefeito Junior Filippo, o acervo foi transferido para o novo prédio, 

anexo à Escola Municipal do Parque do Sol, com arquitetura e layout modernos. 

 

Novas obras foram anexadas e todo o acervo está em processo de informatização, 

melhorando o atendimento e disponibilizando computadores para a comunidade 

acessar a internet, na biblioteca que leva o nome de uma das mais brilhantes 

expressões culturais de Guaratinguetá, a professora “Betina Marino”. 

 

Na oportunidade, a secretária Gilda Cortez Pereira agradeceu o prefeito Junior 

Filippo, que estava em outro compromisso, e destacou que o novo espaço físico da 

Biblioteca e o acervo modernizado são provas de que a atual administração prioriza o 

investimento na qualidade da educação. 
 

 
 
 



 

21 DE NOVEMBRO DE 2012 
EDUCAÇÃO 
 

Plano Municipal de Educação está na Câmara 

de Vereadores 

A Secretaria da Educação de Guaratinguetá informa que o prefeito Junior Filippo já 

enviou à Câmara Municipal o Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação, para a 

apreciação dos vereadores. 

 

A secretária Gilda Cortez Pereira salienta que esse plano é o retrato acabado de um 

trabalho que teve início, em Guaratinguetá, com a realização da fase municipal da 

Conferência Nacional de Educação – CONAE e a participação da equipe gestora da 

educação pública em todas as demais fases que culminaram com o Projeto de Lei que 

“Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências”, que tramita 

no Congresso Nacional. 

 

Gilda destaca que a Comissão de Trabalhos para a elaboração do Plano Municipal de 

Educação reuniu, democraticamente, representantes de diversos segmentos 

educacionais das redes públicas (municipal e estadual) e privada, além de pais de 

alunos, representantes de conselhos e de órgãos sindicais atuantes no município. 

 

A Audiência Pública contou com a participação de todos os segmentos educacionais 

e representações da sociedade civil organizada, o trabalho foi apresentado ao público 

e submetido à apreciação e contribuições. 

 

“Assim, a redação apresentada como Projeto de Lei retrata a vontade do povo 

guaratinguetaense e uma importante decisão sobre os rumos desejados para o 

desenvolvimento da educação no Município, constituindo-se num Plano de Estado 

para a Educação de Guaratinguetá, e não em mero Plano de Governo. A aprovação da 

Lei é a garantia do desenvolvimento e da melhoria da qualidade da educação”, 

enfatiza a secretária. 

 


