
 

 
19 DEZEMBRO DE 2012 

 
 
DESTAQUES DESTA EDIÇÃO: 
 

* Prefeitura recebe verba para continuidade 

das obras do Jardim do Vale 

 

* Plano Municipal de Educação será 

apreciado pela Câmara 

 

* Convênio para atendimento SUS no Frei 

Galvão vai até 31 de janeiro 

 

* Mercado Municipal funciona em horário 

especial no Natal e Ano Novo 

 

* AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plano Municipal 

Integrado de Saneamento 

 
 
 
 
 



 

19 DE DEZEMBRO DE 2012 
GABINETE 
 

Prefeitura recebe verba para continuidade 

das obras do Jardim do Vale 
O Gabinete do Prefeito informa que recebeu nesta semana uma parcela de R$ 1,5 
milhão referente ao convênio n° 737639/2010 assinado com o Ministério da 
Integração Regional, para as obras de macrodrenagem do Jardim do Vale. 
 
Com uma contrapartida de 20% da Prefeitura, esses recursos serão investidos na 
continuidade das obras de readequação e recomposição de galerias de águas pluviais 
nas ruas José Pereira dos Santos Filho (antiga Rua 24) e Evandro Alves da Silva 
(antiga Rua 41), interligando com a Avenida Agenor Pires da Fonseca. 
 
O prefeito Junior Filippo salienta que, assim que a empresa licitada para essas obras, 
a M.Tabet Engenharia e Construções LTDA, concluir o sistema de drenagem, estas 
vias terão condições de receber a pavimentação. 
 
 
 

Plano Municipal de Educação será apreciado 

pela Câmara 
Nesta quinta-feira (20/12/12), às 18h, em sessão extraordinária a Câmara Municipal 
votará o Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre o Plano Municipal de 
Educação de Guaratinguetá, com o anexo das metas e estratégias. 
 
A secretária Gilda Cortez Pereira explica que o projeto foi encaminhado pelo prefeito 
no dia 14 de novembro, para que os vereadores tivessem tempo para a análise das 
metas e estratégias antes da votação. 
 
Gilda ressalta que a parte dispositiva do texto legal também contempla as condutas e 
responsabilidades dos agentes públicos, bem como a operacionalização, 
acompanhamento e avaliação das ações de efetivação da política pública de 
Educação. 
 
“Nossa expectativa é muito grande quanto à apreciação do projeto, pois o mesmo 
contempla as diretrizes da educação de Guaratinguetá para os próximos dez anos. 
Vale salientar que, na sua elaboração, houve a participação efetiva da comunidade 
por meio de seus representantes e, se contemplado com a aprovação dos senhores 
vereadores, será um marco histórico para a edilidade guaratinguetaense” enfatiza 
Gilda Cortez. 



 

19 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAÚDE 
 

Convênio para atendimento SUS no Frei 
Galvão vai até 31 de janeiro 
A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratinguetá informa que a secretária Nádia 
Meireles fechou um acordo com o administrador do Hospital Frei Galvão, Gilberto 
Nering, para que o convênio de atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde) se 
estenda até o dia 31 de janeiro de 2013. 
 
Considerando que Saúde é um serviço essencial, a secretária decidiu prorrogar o 
convênio com o Hospital, visando garantir tempo hábil para uma transição segura ao 
novo gestor do município. 
 
 

SERVIÇOS URBANOS 
 

Mercado Municipal funciona em horário 
especial no Natal e Ano Novo 
A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá COMUNICA que, neste mês de 
dezembro o Mercado Municipal está funcionando em horário especial, de segunda a 
quinta-feira, das 7h às 19h. 

• Sextas-feiras, das 6h30 às 19h  
• Sábados, das 6h30 às 15h  
• Domingos, das 7h às 13h. 

Confira o horário especial do Mercado Municipal para o período de 24 de dezembro a 
1º de janeiro: 

• Segunda-feira (24/12/12): das 6h30 às 18h  
• Terça-feira (25/12/12): FERIADO E O MERCADO NÃO 

FUNCIONARÁ  
• Quarta e quinta-feira (26 e 27/12/12): das 7h às 18h  
• Sexta-feira (28/12/12): das 6h30 às 18h  
• Sábado (29/12/12): das 6h30 às 14h  
• Domingo (30/12/12): das 7h às 12h  
• Segunda-feira (31/12/12): das 7h às 15h  
• Terça-feira (01/01/13): FERIADO E O MERCADO NÃO 

FUNCIONARÁ. 

As Feiras Livres dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro serão antecipadas para os 
dias 24 e 31 de dezembro (segunda-feira). 



 

19 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plano Municipal 

Integrado de Saneamento 

    
 
A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), 
promoveu nesta segunda-feira (17/12/12) a Audiência Pública em que foi apresentado 
o PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
GUARATINGUETÁ/SP, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 5º, e artigo 51 
da Lei Federal Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e no artigo 3º parágrafo único, 
inciso I da Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007. 
 
Durante a Audiência, que teve início às 19h, no auditório da Secretaria Municipal da 
Educação, foram feitos os ajustes nas propostas apresentadas durante todo o período 
de consulta pública, aberto no último dia 13 de novembro. 
 
Esse plano visa garantir a integração entre o Estado e o Município na 
execução das políticas públicas para o setor. 
 
Para conferir as informações acesse o site (http://saeg.guaratingueta.sp.gov.br/saeg).  

 


