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24 DE OUTUBRO DE 2012 
 
EDUCAÇÃO 
 
 

COMUNICADO sobre correções na Ata da 

Audiência Pública do PME 
A Secretária Municipal da Educação e Cultura de Guaratinguetá, C O M U N I C A 
aos interessados, especialmente aos participantes da Audiência Pública do Plano 
Municipal da Educação Guaratinguetá realizada no Espaço Educacional VivArte no 
último dia 17 de outubro, que com referência à Ata da referida Audiência publicada 
nos sites (www.guaratinguetá.sp.gov) e (www.educacaoguara.gov.br) eventuais 
pedidos de correção aos registros nela constantes deverão ser protocolados nesta 
Secretaria da Educação até o dia 29/11/2012 – segunda-feira, às 17h. 
 

Guaratinguetá, 24 de outubro de 2012 
GILDA CORTEZ PEREIRA  

Secretária Municipal da Educação  
____________________________ 

 

 

 
 



 

24 DE OUTUBRO DE 2012 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Feriado de Frei Galvão e Ponto Facultativo na 

Prefeitura 
A Secretaria Municipal de Administração informa que, de acordo com o DECRETO 
Nº 7.570, de 22 de dezembro de 2011, que define o Calendário de Feriados e Pontos 
Facultativos na Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, esta quinta-feira (25/10/12) é 
FERIADO MUNICIPAL – Dia de Frei Galvão (Lei nº 4.025 de 14 de abril de 2008). 
 
Na sexta-feira (26/10/12) será PONTO FACULTATIVO, antecipando o Dia do 
Funcionalismo Público (28 de outubro). 
 
Nesses dois dias não haverá expediente nas repartições da Prefeitura, CODESG, 
SAEG e ARSAEG. Apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente. 
 
Nesta quinta-feira (25/10/12), Feriado de Frei Galvão, o Mercado Municipal 
funcionará das 7h às 13h e, nos demais dias, em seu horário normal.  
 
 
 
 

Edital do concurso público da Saúde retifica 

cronograma 
A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá publicou nesta segunda-feira (22/10/12), a 
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA do edital 01/2012, na área da saúde. 
 
A nova publicação prorroga as datas do período de inscrições, recebimento das 
documentações para os portadores de deficiência e, consequentemente, a divulgação 
e convocação dos candidatos e das listas de inscritos deferidos e inscrições 
indeferidas. 
 
Para outras informações acesse o edital publicado nos sites: (www.makiyama.com.br 
e www.guaratingueta.sp.gov.br) e publicado no Jornal Oficial do Município de 
Guaratinguetá. 

 
 



 

24 DE OUTUBRO DE 2012 
SERVISOS URBANOS 
 

Feriado de Finados levará cerca de 23 mil 
pessoas aos cemitérios 
 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá informa que os serviços de 
limpeza e pintura dos túmulos para o feriado de finados foram concluídos nesta 
quarta-feira (24/10/12), por conta do feriado prolongado de Frei Galvão. 
 

O secretário Edison Mateus da Silva pede aos proprietários de túmulos que 
colaborem com a limpeza do local e mantenham os vasos de flores com areia para 
que não se transformem em criadouros do mosquito da dengue. 
 

A Secretaria estima que, durante todo o dia 2 de novembro, o Cemitério da Saudade 
deva receber cerca de 3 mil visitantes e o Cemitério do Pedregulho cerca de 20 mil. O 
horário de funcionamento será das 6h às 18h. 
  

A inscrição para ambulantes interessados em comercializar flores, velas, água e 
refrigerante, no dia 2 de novembro, está aberta no setor de Fiscalização Tributária da 
Prefeitura, mediante apresentação de cópias do RG, CPF e comprovante de 
residência. 

 
SEAMA 

 

Programa Produtor de Água instala fossas 
sépticas em propriedades 
 
A Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SEAMA), recebeu nessa 
segunda-feira (22/10/12), vinte e dois 
conjunto dos Sistemas Sépticos  
(Fossas Biodigestoras), que serão 
destinados aos proprietários  
participantes do Programa Produtor de 
Água de Guaratinguetá. Agora, na 
primeira quinzena de novembro, a 
SAEG iniciará a instalação do sistema 
nas propriedades. 
 

Segundo engenheiro ambiental e sanitarista, Leesander Alves, a fossa séptica está na 
cesta de oportunidades do Programa Produtor de Água, visando realizar o 
saneamento ambiental da propriedade, contribuindo para a melhoria da qualidade da 
água do Ribeirão Guaratinguetá e da qualidade de vida dos munícipes que consomem 
essa água. 

 


