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COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES MONTA ‘PONTO DE
SUGESTÃO CICLOVIÁRIO’ NO BAIRRO DO PORTO NOVO

Para colher dados sobre
o fluxo de ciclistas que utilizam as vias públicas para
transporte, lazer e prática
esportiva a Comissão de
Assuntos Relevantes (CAR)
–Sistema Cicloviário, desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, vem
realizando pesquisas a partir
de pontos de abordagem em
que ciclistas podem deixar
suas críticas e sugestões.
Os vereadores Gil Oliveira, Vera Morais e Marcos
Kinkas, estiveram no bairro
do Porto Novo recentemente com o objetivo de ouvir
a população em relação a
qualidade e as sugestões
para melhorias nas ciclovias
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da cidade.
O chamado “Ponto de Sugestão Cicloviário” foi montado ao lado da ciclovia bem
próximo a ponte do Porto
Novo. A ação integra os trabalhos da CAR criada para a
formatação de políticas públicas e melhorias no Sistema
Ciclo viário do Município.
De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Gil Oliveira, esse
levantamento de dados é
fundamental. “Através destes dados poderemos pensar
em políticas públicas com
metas específicas, como,
por exemplo, implantação
de um sistema ciclístico viário que garanta a qualidade

e segurança na circulação
de bicicletas em todas as
regiões da cidade e torne a
modalidade urbana da nossa cidade mais sustentável”,
comentou Gil Oliveira.
Para o vereador e relator
da CAR, Marcos Kinkas, o
bate-papo com a população
certamente renderá bons
frutos. “Ouvimos as pessoas que passaram pelo local,
anotamos suas sugestões de
melhorias e esta participação popular é fundamental para que pontuemos as
deficiências e alertemos ao

Poder Executivo sobre as
reais necessidades do nosso sistema cicloviário e das
ciclofaixas do Município”,
destacou Kinkas.
Integrante da Comissão, a
vereadora Vera Morais, também reforçou a importância
da participação da população. “Assim como fizemos
no Porto Novo, ouviremos
mais pessoas em outros locais, saber a real necessidade
de quem utiliza as ciclovias é
fundamental para alicerçar o
trabalho da Comissão”, finalizou Vera Morais.

BALANÇO: CÂMARA DE CARAGUATATUBA APROVA MAIS DE
200 PROPOSITURAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
Um levantamento feito
pela Câmara Municipal de
Caraguatatuba mostra que no
primeiro semestre de 2022 os
vereadores aprovaram mais
de 200 proposituras no primeiro semestre do ano.
Os dados são referentes ao
período de fevereiro a junho
quando foram realizadas 22
sessões ordinárias.
Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei,
de resolução, emenda à
Lei Orgânica Municipal
(LOM) e decretos legislati-

vos. (Confira relação abaixo). Além de 38 Moções, entre congratulações, repúdio
e pesar, 125 requerimentos e
diversas indicações.
Recesso
A partir do dia 1º de julho a Câmara de Caraguatatuba inicia o seu recesso
parlamentar como exige o
Regimento Interno da casa
que retoma as atividades legislativas a partir do dia 2 de
agosto, quando será feita a
primeira Sessão Ordinária do
segundo semestre.

nicipal em relação a implantação do Sistema Cicloviário do
Município.
LEI Nº 2.598/22 – Autor: Poder Executivo
- Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - COMDECON
e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
- FMDC e dá outras providências
LEI Nº 2.602/22 – Autor: Baduca Filho
– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros
blindados para viaturas da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências.
LEI Nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho
– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de violência contra a mulher.
LEI Nº 2.606/22 – Autor: Poder Executivo
– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº
1.548, de fevereiro de 2008, que cria o Banco Municipal de
Alimentos de Caraguatatuba e dá outras providências.
LEI Nº 2.608/22 – Autor: Tato Aguilar
– Denomina de “Auracy Mansano” a rampa leste de voo
livre localizada no Morro Santo Antonio
LEI Nº 2.609/22 – Autor: Jair Silva
- Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas que realizam o serviço de transporte
de passageiros oferecido e solicitado por aplicativos.
LEI Nº 2.610/22 – Autor: Jair Silva
– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação Acolhimento Fraterno Caiçara.

RESUMO DE ALGUNS PROJETOS
APROVADOS E SANCIONADOS NO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 02/22
– Autor: Marcos Kinkas
–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a elaboração de estudos relevantes a políticas
públicas destinada à saúde animal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22
– Autor: Tato Aguilar
– Institui a Galeria “08 de março” na Câmara Municipal de
Caraguatatuba-SP.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22
– Autor: Gil Oliveira
– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à
elaboração de estudos e tomada de posição da Câmara Mu-

LEI Nª 2.611/22 – Autor: Dé Construtor
– Institui o “Dia dos Profissioais Socorristas e dos Emergencistas”, e dá outras providências
LEI Nº 2.612/22 – Autor: Cristian Bota
- Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de shows, eventos
culturais e similares, públicos ou privados no município de
Caraguatatuba.
LEI Nº 2.614/22 – Autor: Tato Aguilar
- Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros públicos e dá outras providências.
LEI Nº 2.615/22 – Autora: Vera Morais
– Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de
higiene nas cestas básicas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências.
LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva
– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências.
LEI Nº 2.617/22 – Autor: Tato Aguilar
– Dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias
disponibilizarem agentes de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras providências.
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EM SESSÃO ORDINÁRIA JOVENS
VEREADORES DELIBERAM
PROPOSITURAS E APROVAM
PROJETOS DE LEIS

Os jovens vereadores que integram a 4ª edição do Programa Câmara Jovem, desenvolvido pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, participaram na tarde de quarta-feira (29) da primeira sessão
ordinária para deliberação de proposituras.
Em pouco mais de duas horas de atividades e com o plenário
lotado os jovens vereadores aprovaram três projetos de lei, uma
indicação e uma moção de congratulações.
Os projetos de lei aprovados foram: O que institui a Semana
Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de
Drogas, de autoria do jovem vereador Yuri Matsumoto, aluno do
Colégio Objetivo; projeto de lei que dispõe sobre a concessão de
isenção fiscal a instituições de ensino que forneçam bolsa de estudos a atletas em situação de hipossuficiência econômica, de autoria do jovem vereador Davi Figueiredo, aluno da Escola Municipal
Maria Moraes de Oliveira; por fim, o último projeto aprovado foi
de autoria da jovem vereadora Ana Luiza Santos de Souza que
institui no Calendário Oficial do Município a semana de plantio
de árvores nativas da Mata Atlântica.
A presidente da Câmara Jovem, Sabrina Gonçalves, avaliou positivamente o primeiro encontro para deliberação das proposituras.
“Eu achei super interessante, debatemos bastante, as proposituras..
Foi uma das melhores experiências da minha vida, pude observar
muitas diferenças de muitos pontos de vista”.
O coordenador geral do programa e assessor jurídico legislativo,
Carlos Alberto Paulino Ferreira destacou a participação dos jovens
vereadores. “Para nós é uma alegria muito grande poder ver que os
estudantes assimilaram tudo o que dissemos nas reuniões preparatórias que antecederam a esta Sessão Ordinária e trouxeram para
a pauta da Ordem do Dia projetos muito interessantes e com uma
riqueza de detalhes”, disse.
Na avaliação do presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar
os jovens vereadores demonstraram bastante preparo. “Para uma
primeira sessão ordinária nossos jovens vereadores provaram que
estão preparados e sabem debater e expor suas opiniões em diferentes temas abordados. E este é o nosso principal objetivo com
o Programa Câmara Jovem, despertar a consciência cidadã e de
democracia em nossos jovens”, finalizou Tato Aguilar.

NO MÊS DE JUNHO,
QUATRO NOVOS CIDADÃOS
CARAGUATATUBENSES

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fez a entrega de quatro títulos de cidadão caraguatatubense à Vera Albok, em cerimônia realizada no dia 24 de junho; Ribamar Antônio, em solenidade realizada no dia 30 de junho; Carlos Lothar e Marcos
Penido em sessão solene realizada no dia 1º de julho.
Os títulos foram ofertados respectivamente pelos vereadores:
Islando Ramos, o Bigode, Baduca Filho e Celso Pereira.

Cristiane, Vera Albok, IslandoBigode e Sandro Albok

Baduca Filho, Elania e Ribamar

Selma e Breno Penido, Celso e Carmem Pereira

Família Carlos Lothar, Celso e Carmem Pereira
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