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CÂMARA PROMOVE WORKSHOP 
SOBRE LGPD PARA SERVIDORES

VEREADORES PARTICIPAM  DE INAUGURAÇÃO 
DE CRECHE NO BAIRRO DO GOLFINHOS  

Na manhã desta quinta-fei-
ra(9), foi inaugurada a CEI/
EMEI Profª Josiane Apareci-
da Ramos, localizada no bair-
ro do Golfinhos, região Sul da 
cidade e representantes da Câ-
mara Municipal de Caragua-
tatuba participaram do evento 
de inauguração.

Participaram do evento os 
vereadores, Tato Aguilar, Auri-
mar Mansano, Dé Construtor, 
Islando Ramos, o Bigode, Gil 
Oliveira, Baduca Filho, Agui-
naldo Butiá, Marcos Kinkas, 
Fernando Cuiú e  Oswaldo Pi-
menta de Melo Neto, o China.  

Segundo a Administração 
Municipal, a nova unidade esco-
lar contará com 10 salas de aula, 
salas de leitura, sala de recuros, 
fraldário, lactário, sanitários, 
refeitório coberto, playground 
infantil e recreação além e es-
paço para jardim e horta

Servidores, assessores e ve-
readores da Câmara Munici-
pal de Caraguatatuba partici-
param de um workshop entre 
os dias 09 e 10 de março no 
plenário Benedito Zacarias 
Arouca sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

Nos dois encontros, técni-
cos da empresa Seanewideaz 
explanaram a importância da 
LGPD, seus objetivos e pre-
cauções referentes aos dados 
pessoais.

A Lei 13.709/2018 que tra-
ta da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) tem como 
principal objetivo proteger os 
direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade.
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MAIS DE 500 PESSOAS PARTICIPAM DE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR 

NOVO ENCONTRO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL, ÀS 18 HORAS

Para garantir a ampla partici-
pação e a transparência no pro-
cesso e atendendo ao pedido dos 
vereadores e da população, a 
Câmara Municipal de Caragua-
tatuba fará a terceira audiência 
pública para debater a revisão 
do Plano Diretor no dia 03 de 
abril, às 18 horas, novamente no 
Teatro Municipal Mario Covas. 

Com mais de cinco horas de 
duração a audiência pública re-

alizada na noite de quarta-feira 
(15) contou com a participação 
de mais de 500 pessoas entre os 
que acompanharam presencial-
mente no Teatro Mario Covas e 
os telespectadores que participa-
ram de maneira online pelo site 
oficial da Câmara Municipal e o 
canal do Youtube. 

Durante o evento foram lidas 
as mais de 40 emendas feitas 
pelos vereadores com propostas 

de alterações no texto original, 
além da participação da popu-
lação via internet, whattsapp e 
presencialmente. 

“Ficamos muito felizes com 
a participação da população 
tanto pela internet como pre-
sencialmente e decidimos que 
se faz necessário debater um 
pouco mais o projeto, por isso, 
vamos realizar a terceira audi-
ência pública no dia 03 de abril 

e contamos mais uma vez com 
a participação da população”, 
destacou o presidente da Câ-
mara, Tato Aguilar. 

Os interessados em conferir 
a íntegra do projeto e preen-
cher o formulário de parti-
cipação com dúvidas ou su-
gestões podem acessar ao site 
oficial do Legislativo Munici-
pal no www.camaracaragua.
sp.gov.br. 
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CONFIRMADAS AS 15 ESCOLAS QUE 
PARTICIPARÃO DO CÂMARA JOVEM 2023

Encerrado o prazo para as 
inscrições da 5ª edição do pro-
grama Câmara Jovem estão 
confirmadas as 15 unidades es-
colares que irão participar do 
projeto no ano de 2023. 

Ao todo serão 10 unidades 
escolares municipais e cinco es-
colas da rede particular de ensi-
no (confira a relação abaixo). A 
expectativa é de que até o dia 31 
de março estejam definidos os 
nomes dos 30 jovens vereadores 
(15 titulares e 15 suplentes).

O coordenador do progra-
ma Câmara Jovem, professor e 
assessor jurídico legislativo da 
Câmara Municipal, Carlos Al-

berto Paulino Ferreira, ressaltou 
a participação das unidades es-
colares. “Tivemos a inscrição de 
escolas que nunca antes tinham 
participado conosco, e isto nos 
deixou muito satisfeitos. Não te-
nho dúvidas de que o programa 
Câmara Jovem 2023 será espe-
cial”, disse Carlos Alberto. 

Segundo o presidente da Câ-
mara, vereador Tato Aguilar, a 
fase de inscrições foi um suces-
so. “Em dois dias já tínhamos 
praticamente todos os inscritos, o 
que demonstra o fortalecimento e 
a importância do programa para 
os jovens estudantes”, destacou 
Tato Aguilar. 

EMEF Prof. Antônio de Freitas Avelar 
EMEF Euclydes Ferreira 
EMEF Prof. Luiz Ribeiro Muniz
EMEF Prof  Luiz Silvar do Prado 
EMEF Profª Antônia Antunes Arouca 
EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 
EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 
EMEF Profª Maria Nogueira Ferraz 
EMEF Profª Maria Aparecida Uijo 
EMEFEBS Ricardo Luques Sammarco Sarra
Colégio Anglo Módulo 
Colégio Batista Internacional de Caraguatatuba 
Colégio Canopus
Colégio Caraguatá
Colégio Imperatrice 

 VEREADORES PARTICIPAM DE POSSE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA 
MULHER E LANÇAMENTO DO APLICATIVO SOS CARAGUÁ PARA ELAS

Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Caraguatatuba par-
ticiparam na manhã da última 
quarta-feira(08) do evento de 
posse do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher e o 
lançamento do aplicativo SOS 
Caraguá para elas, voltado 
para o atendimento às vítimas 
de violência doméstica.

Participaram do evento, os 
vereadores Cristian Bota, Ba-
duca Filho, Oswaldo Pimenta 
de Melo Neto, o China, Jair 

Silva, Aurimar Mansano e 
Marcos Kinkas.

Segundo o prefeito municipal 
o aplicativo SOS Caraguá para 
Elas, intensifica a ajuda imedia-
ta às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica do município. 
Afinal, o aplicativo possui um 
botão de pânico para que seja 
acionado em situação emer-
genciais e enviar a localização 
da mulher para a Guarda Civil 
Municipal, que imediatamente 
envia uma viatura ao local.


