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CÂMARA DE CARAGUATATUBA É UM DOS POSTOS 
DE ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO

A sede da Câmara Mu-
nicipal de Caraguatatuba 
é um dos postos de arreca-
dação da edição 2022 da 
Campanha do Agasalho 
promovida pelo Fundo 
Social de Solidariedade. 

O principal objetivo da 
campanha é arrecadar co-
bertores, roupas de cama, 
agasalhos e roupas de frio 
que estejam em bom es-
tado para que possam ser 
doados a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 

CÂMARA PROMOVE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE PPA E LDO

social. 
De acordo com a Admi-

nistração Municipal, so-
mente em 2022, o Fundo 
Social atendeu mais de 390 
famílias encaminhadas pe-
los Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
com a doação de 336 peças 
de roupas de cama e banho 
e 106 cobertores. 

Na Câmara Municipal, 
a caixa para a arrecada-
ção das peças está na re-
cepção do 

A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba promoveu 
nos dias 6 e 15 de junho, 
às 17 horas, duas audiên-
cias públicas para discutir 
o Plano Plurianual (PPA) 
de 2023 a 2025 e da elabo-
ração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
o exercício de 2023 da Ad-
ministração Municipal.  

O PPA é um instrumen-
to de planejamento de mé-
dio prazo, que ordena as 
ações de governo e tem a 

vigência de quatro anos, 
abrangendo o segundo 
ano de um mandato de 
prefeito e o primeiro ano 
do mandato seguinte. A 
LDO tem vigência de um 
ano e contém objetivos, 
metas para despesas de 
capital e outras relativas 
aos programas de caráter 
continuado (despesas cor-
rentes).

De acordo com a Ad-
ministração Municipal ,  o 
PPA (2023-2025) de Ca-

raguatatuba est ima apl i -
car  cerca de R$ 2,662 
bi lhões (est imativa da 
Lei  2.578/2021 – PPA 
2022-2025) nos eixos 
temáticos Otimização 
da Gestão Pública,  De-
senvolvimento da Infra-
estr utura Urbana,  Me-
lhoria da Qualidade do 
Ensino para Formação 
do Cidadão,  Valoriza-
ção e Bem-Estar  do Povo 
Caiçara;  Acessibi l idade 
e Turismo; Segurança e 

Proteção ao Cidadão; en-
tre outros.

Os dois encontros, pre-
senciais, acontecerão nos 
dias 06 e 15 de junho às 
17horas no plenário Bene-
dito Zacarias Arouca na 
Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba. Haverá tam-
bém a transmissão simul-
tânea no site oficial da 
Câmara Municipal (www.
camaracaragua.sp.gov.br) 
e no canal do Youtube (@
CâmaraCaraguatatuba).
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CÂMARA JOVEM PROMOVE DIALOGO COM 
PROFESSORES DA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 
Ao bom estilo, “Roda 

Viva” os jovens vereadores 
da 4ª edição do programa 
Câmara Jovem, desenvol-
vido pela Câmara Munici-
pal de Caraguatatuba, dia-
logaram com professores 
do Centro Universitário 
Módulo sobre o tema Meio 
Ambiente. O evento, rea-
lizado na tarde de quarta-
-feira (08) e lotou o ple-
nário Benedito Zacarias 
Arouca. 

Representando o Cen-
tro Universitário Módulo 
os professores Marcelino 
Matsuda, professor doutor, 
coordenador do Curso de 
Direito do Centro Univer-
sitário Módulo e Faculda-
de São Sebastião (FASS), 
Coordenador da Escola 
Superior de Advocacia 
(ESA), avaliador do MEC 
e Palestrante; e o professor 
Henrique Cardoso, profes-
sor do curso de direito do 
Centro Universitário Mó-
dulo, mestre em ciências 
ambientais,  instrutor da 

Polícia Militar Ambiental, 
advogado e palestrante. 

A iniciativa, fez par-
te das celebrações ao Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado anualmen-
te em 5 de junho e, segun-
do o coordenador geral do 
programa, professor Car-
los Alberto Paulino Ferrei-
ra, tem como principal ob-

jetivo propiciar reflexões 
sobre o protagonismo dos 
jovens no reconhecimento 
da sua capacidade de per-
ceber o ambiente de forma 
crítica. “Queremos a par-
tir de eventos como este, 
estimular uma postura ativa 
na construção de alternativas 
para melhorias das realidades 
socioambientais”, destacou.

Para o presidente da Câ-
mara, a iniciativa foi bas-
tante produtiva. “Podemos 
considerar que o evento foi 
um sucesso e certamente 
promoveremos outras ati-
vidades como esta com os 
nossos jovens abordando 
temas que são bastante re-
levantes para a sociedade e 
para a nossa cidade”, frisou. 

 “VISITA MONITORADA” RECEBE 
ALUNOS NA CÂMARA MUNICIPAL 

A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba recebeu um 
grupo de alunos do Co-
légio Módulo e da Escola 
Estadual Eduardo Correia 
da Costa Junior para uma 
visita nas dependências do 
Legislativo Municipal.

Os estudantes foram re-
cepcionados pelo presidente 
da Câmara, , pelo 1º secre-
tário e o coordenador do 
programa Câmara Jovem e 
Assessor Jurídico Legislati-
vo Professor Carlos Alberto 
Paulino Ferreira.

No encontro, foram apre-
sentados os setores do Le-
gislativo, as funções do ve-

reador e a diferença entre os 
três poderes da república.

Para o presidente da Câ-
mara, as visitas monitora-
das são muito importantes. 
“Tenho muito orgulho em 
abrir as portas do Legisla-
tivo Municipal para alunos 
das escolas de Caraguata-
tuba. Este é um trabalho 
educacional muito impor-
tante para que as crianças 
e os jovens saibam como é 
o funcionamento do Legis-
lativo Municipal”, disse. 

Ainda de acordo com 
o presidente, as unidades 
escolares que tiverem in-
teresse em agendar uma 

visita monitorada na sede do 
Legislativo Municipal podem 
entrar em contato através 
do e-mail: imprensa.cmca-
ragua@gmail.com ou pelo  
whattsapp (12) 9.9718-5769.
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