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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba

Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 345 DE 01 DE AGOSTO DE 2017.

RESOLUÇÃO N. º. 217, de 05de junho de 2017.
(Acrescenta parágrafos ao artigo 9º e altera a redação dos artigos 3º e 10 e do caput do artigo 13 da
Resolução nº 04/90 - Regimento Interno -, relativamente à eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal e horário da posse.)
Autor: Ver. Francisco Carlos Marcelino
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA APROVOU E EU PROMULGO A
SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Fica o artigo 3º da Resolução nº 04/90, de 19 de novembro de 1990 - Regimento Interno vigorando com a seguinte redação:
"Art. 3º - A Câmara Municipal instalar-se-á no dia 1º de janeiro de cada Legislatura, às 11
(onze) horas, em sessão solene, independente de número, sob a presidência do Vereador mais
votado dentre os presentes, que designará um de seus pares para secretariar os trabalhos."
Art. 2º - Fica o artigo 9º da Resolução nº 04/90, de 19 de novembro de 1990 - Regimento Interno acrescido de parágrafos, conforme segue:
"§ 1º - As chapas dos pretendentes aos cargos da Mesa Diretora, devidamente assinadas pelo
candidato a Presidente, serão protocoladas na Secretaria Administrativa e numeradas em
ordem cronológica, instruídas de autorização, assinada, de todos os componentes da chapa.
§ 2º - Cada Vereador poderá inscrever-se em única chapa, considerada nula a segunda inscrição, respeitada a ordem cronológica, e submetendo-se o infrator ao Conselho de Ética por
quebra do decoro parlamentar.
§ 3º - Na eleição para o primeiro biênio caberá àquele que preside, antes de suspender os
trabalhos para a transmissão de cargos no Executivo, fixar o horário como termo final e
improrrogável, a ser obedecido rigorosamente, para a apresentação das chapas concorrentes
à Mesa Diretora.
§ 4º - Não será permitido o voto em chapa não inscrita, nem considerada como válida a chapa
apresentada em desacordo com o estabelecido neste Regimento.
§ 5º - Aquele que presidir aos trabalhos deliberará em caso de chapa apresentada em
desconformidade com o § 2º, podendo, em única oportunidade, reabrir o prazo de inscrição
por até quinze minutos apenas para suprir o nome invalidado.
§ 6º - À exceção do parágrafo anterior, a composição da chapa, após o registro no protocolo, não
sofrerá qualquer alteração e nem poderá ser retirada ou desconsiderada a candidatura, ainda
que de único membro, por retirada, renúncia de candidatura ou substituição de candidato,
reputando-se perfeita e acabada para todos os fins.
§ 7º - Presente ou não na Sessão, o vereador registrado em chapa terá o seu voto a ela
vinculado, em favor da qual somará, independente de qualquer outra circunstância ou voto
em chapa diferente."
Art. 3º - Fica o artigo 10 e o caput do artigo 13 da Resolução nº 04/90, de 19 de novembro de 1990 Regimento Interno - vigorando com a seguinte redação:
"Art. 10 - Os candidatos à Mesa, somente aplicável no caso de renovação da Mesa, deverão
inscrever-se quinze dias antes da eleição, por requerimento protocolado na Secretaria, nomeando todos os membros.
Art. 13 - Na eleição de renovação da Mesa, a ser realizada no dia 20 de dezembro do ano anterior, será
observado o mesmo procedimento previsto neste capítulo."
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, 05 de junho de 2017.
Renato Leite Carrijo de Aguilar
Presidente
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R$.380,00

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor JOSÉ AUGUSTO
VIANA NETO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)
Autor: Ver. Aguinaldo Pereira da Silva Santos
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. - Fica concedido o Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Sr. JOSÉ AUGUSTO
VIANA NETO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente
designada pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias;
Art. 3º. - As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba
própria do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Presidência, 01 de agosto de 2017.
Renato Leite Carrijo de Aguilar
Presidente

R$.175,00

Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 344, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.
(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor Thiago Moreira
Barbosa, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)
Autor: Ver. Fernando Augusto da Silva Ferreira
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. - Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor
Thiago Moreira Barbosa, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente
designada pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias;
Art. 3º. - As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba
própria do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Presidência, 01 de agosto de 2017.
Renato Leite Carrijo de Aguilar
Presidente

R$.175,00
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VD R$ 2.600,00 Moto JTA Suzuki 125/
2008/ preta/ 44.500km/ part. elétr/
3887-6103/ 99768-7872

Classificados de Imóveis

VD apto Martin Sá 1 dor/
1 vg gar/ 57 mil na mão +
88 mil financ. CEF/ ac. proposta (12) 3882-4154/
99636-5196

Prainha a 50m do mar/
Alugo apto. 2 dorms/ sala/
coz. americana/ banh/
pisc/ chur/ 1 vaga/ 996202122

CUIDADORA DE IDOSOS/ experiência/ referências (11) 99683-8684

EMPREGOS
Quero ser caseira receber
1 salário mínimo/ tenho 1 filha 22 anos/ exp/ ref/ pref.
px centro Caraguá (12)
99650-6966

VD casa no Travessão
de 2 dor/ quintal/ garagem/
doctos ok/ financia/ oportunidade só R$ 135.000,00/
98242-6539

ALUGO CASA PEQUENA ALUGA-SE um sobrado
NO POIARES/tratar FO- 3 andares c/ 2 suítes senNES: 3888-3428 OU 99231do 1 closet/ cozinha plane7619
jada/ 2 wc. No Centro de
Hilda Peres Aluga no Cen- VD lote no Getuba atrás do Caraguá/ perto do ShibatiALUGO quitinetes frente Hilda Peres Aluga apto. VENDE-SE Terreno Golfi- VD lote no Jardim Bri- tro casa 2 dorms/ 2 vagas
Villa/ doctos. Ok/ imperdível/
praia/ Porto Novo/ mobiliadas/ no Centro/ 1 dor e demais nho/ 13x20/ murado/ aterra- tânia, ótimo preço R$ de garagem/ R$ 1.200,00/ R$ 65.000,00/ tratar 98242- nha / R$ 2.000,00/ 974054202
vaga p/carro (12) 98181-9259/ depend/ não tem garagem/ do/ R$ 55.000,00/ 98296- 165.000,00/ watsaap 3882-3847
6539
99622-9797
R$ 720,00/ 3882-3847
6459
3887-2431

VD lote 270m²/ alto/ px es- ALUGO quarto mobiliado
cola Jaraguá/ S. Seb/ R$20 Centro p/1 pessoa/ incluso
mil vista ou R$8 mil + 40x água e luz/ 98153-0428/ 3882600,00/ 99606-4730
3030/ 3882-1358

SOU ACOMPANHANTE
DE IDOSOS E BABÁ/ sou
formada/ tenho referência/ Tratar Telefone (12) 98194-3313

VD terreno c/1 cômodo e
banh/ alicerce p/outro cômodo/ Massaguaçu/ R$ 26 mil /
tratar telefone (12) 98196-2408
c/propr.

PROCURO casa de caseiro casal com dois filhos/ com
experiência no ramo/ 982724535

Arrumo qualquer coisa
no seu apartamento ou
casa/ (12) 98256-3369 c/
Charles

PROCURO serviço caseiro, casal sem filhos. 996118506 c/Jorge / Priscila

PROCURO trabalho de
diarista p/ residência ou
comercio/ tenho referencias / Tratar 98230-0553

OFEREÇO serviço faxina/
ajudante de cozi./ cuidador
de criança ou idosos/ experiência na área/ 98706-0676

PROCURO trabalho
como pintor/ falar com
Luis/ 99613-8774

PROCURO casa de caseiro casal com dois filhos/ com
exp. no ramo/ 98272-4535

VD 2 bicamas brancas/
semi novas/ ótimas condições/ R$ 600,00 as duas
(12) 99650-6966 Maria
Helena

Hilda Peres Aluga Porto
Novo 1 dor. e demais depend/ semi-mobiliado/ R$
720,00/ 3882-3847

VD sofá c/ 04 lugares e 2
poltronas de couro/ ótimo
estado /Tratar Telefone
98868-0864

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n° 1001340-79.2017.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: RAFAEL SOARES DA SILVA e outro
2° Vara Cível 2° Vara Cível
EDIAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO N° 1001340-79.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que RAFAEL SOARES DA SILVA e SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando legitmar a posse de um terreno situado no Bairro
Capricórnio III no Município e Comarca de Caraguatatuba, estado de São
Paulo, tendo identificação municipal sob nº 06.376.015 encontrando-se
com as seguintes medidas e confrontações: mede treze (13:00) metros de
frente para a Rua Oito, onde mede doze (14:23) metros de fundos, mede da
frente aos fundos à direita vinte e nove metros e dezessete centímetros
(29,17) e do lado esquerdo de quem da Rua Oito olha mede trinta e cinco
metros (35,00), encerando a área do terreno com 418,91 mt² (quatrocentos
e dozito metros e noventa e hum centímetros quadrados), alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguattuba, aos 05 de
julho de julho de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR GUILHERME KIRSCHNER, MM.JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO
movida por REGINA CELIA OLIVEIRA e Outros para constatarem a
presente ação processo nº 1002073-20.2017.8.26.0587
e para que
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias,
para que apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do
imóvel abaixo descrito: Um terreno e respectiva casa situada no centro da
Cidade do Município e Comarca de São Sebastião, Estado e São Paulo,
Iniciando no ponto frnominsfo’1’ , distante 22,35 m da intersecção da Rua
General Osório com a Rua Três Bandeirantes, ponto este georreferenciado no Sistema Geodésio Brasileiro, - SAD 60-45ºW, coordenadas Plano
Regulares Relativas, Sistema UTM:F=499252.592 m e N 7367465.630m;
Dai segue com o azimute de 122º14’20’’ e a distância de 5.00m, confrontando com a Rua General Osório até o ponto ‘2&rs quo; ( F=459256.821 m
e N=7367462.963m); Dai segue com azimute de 210º37’23’’ e a distância
de 141:25m, confrontando com a Rua General Osório nº 85 de propriedade
do Requerente até o ponto ‘8’( F=459251.092 m e N=7367453.286m); Sai
segue com azimute de 334º17’03’’ e a distância 6,11m, confrontando com
o imóvel situado na Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 13 de propriedade
da Igreja dos Mormos, de até o ponto ‘9”(E=459248.792m); Dai deflete com
o azimute de 31º15’56’’ e a distância de 8.00, confrontando com o imóvel
situado na Rua General Osório, nº 105 de propriedade de Homero Amaral
até o ponto ‘1’ (E=459252.59 2 me N= 7367465.630m), inicio de descrição,
fechando assim o perímetro do polígomo acima descrito com área superficial de 48,59:mts2 ( quarenta e oito metros e cinquenta e nove decímetros
quadrados). Na área descrita existe uma (1) edificação de dois (2) pavimentos que totaliza 97,18 m2( noventa e sete metros e dezoito decímetros
quadrados).
O presente edital será publicado e afixado na forma da Lei. São Sebastião,
aos 17 de Julho de 2017.
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Informativo Comercial - Serviços e Comércios

ALUGO Aptos mob. c/
garagem e piscina na Martin
de Sá - Frente p/ mar p/2
pessoas, a partir de
R$ 850,00, cond. incluso.
Alugo c/ comprovante de
renda. Fone: 3883-2665 ou e
whats (12) 98127-1333

EXECUTAMOS serviços de
zeladoria Residencial, pequenas instalações, elétrica, corte
de gramas, limpeza de piso e
telhado /Cel.: 99181-4409

ALUGO CASA - Massaguaçu
A 100m da praia, c/ 3dorms, 2banhs,
jardim, churr., quintal, ducha, semi
mobiliada. Próx. posto BR.
R$1300,00/mês. IPTU incluso.
Tr. Zezé / Luis F: (11) 3862-0606
(11) 99195-5973

ALUGA-SE SALAS E PONTOS
comercias, a partir de R$ 650,00 c/
banheiro individual. Plantão no
local das 14 às 16hrs
ALUGA-SE Chalés no Massaguaçu,
a partir de R$ 700,00 - 1 dormitório
até 2 pessoas Fone: 3883-2665 ou e
whats (12) 98127-1333

Imobiliária necessita de
Corretor (a) com
Experiencia
Dar-se ajuda de custo.
Tratar com Dr Edson da
Conceição
(12) 99769-0255

Casa em
Caraguatatuba
Pontal Santa
Marina
R$.800 mil
Área 500 m2 - Área construída 350 m2 - Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3
banheiros / 1 hidromassagem- Armários embutidos em dois quartos, Cozinha com
armários embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2 50 m2 de varanda em dois
ambientes Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo deck e banheiro Saúna
Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada completa , Estacionamento
para 5 carros, Ar condicionado em todos os cômodos/ Antena coletiva - Sistema de
monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os cômodos), Cerca elétrica - Sistema
de alarme com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico /
Direto com proprietário - 12 98114-0022
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Classificados de Imóveis

LAURA DOMINATRIX - 40 anos,
massagem sensual, inversão
papéis. Com local, residência,
motel. Aceito cartão. Mais
informações whatsApp
(11) 99947-6210

SOFHIA - 19 anos, loirinha, magrinha,
carinhosa c/ cervejinha geladinha.
(12) 98256-4581 / 98897-2257
98263-4313

AMANDA TESÃO - a original de volta, loira
natural, olhos azuis, corpinho de Barbie,
muito safadinha. Realizo qualquer fantasia.
Dominação, inversão, etc... Aguardo você.
(12) 99753-7157 whatsApp

TRAVESTI CIBELI - Loira, baixa, ativa,
passiva p/ novinhos de 1ª vez, que tem
vontade, mas tem medo.
(12) 99757-6466 / 98195-8384

MARIANA - novinha, 19 anos. Faço
estilo namoradinha, com muito beijo.
Adoro testar novas posições e um
sexo bem safado. Faço promoções.
(12) 98153-5843

PAULINHA - 23 anos, mulherão, seios DANIELLE MATARAZZO - 19 anos,
branquinha, magrinha, meiga, calma,
durinhos, bumbum avantajado,
carinhosa, completinha. Adoro
simpática c/ cervejinhas no local.
casais. Aceito cartão.
(12) 98159-2663 - 99767-5002
(12) 98163-8103/ 99788-6507

LETICIA - Magrinha, 22 anos. Venha
SIMONE CASADA - 25 anos, ruivinha, SEPARADA CARENTE - 22 anos, novitomar
um cervejinha. Separada carente.
carente, seios durinhos e rosadinhos.
nha, sorriso bonito, bumbunzão
Faço c/ dois ou atendo casal. Vem fazer
Sou branquinha, deliciosa.
guloso, completa. Faço coisas de outro
comigo o que ele nunca fez!!!
(12) 98180 9246 / 99767-5002
mundo. (12) 98256-4581 / 99140-1999
(12) 98263-4313/ 99758-1285

PATRICIA MESTIÇA - 22 anos,
branquinha, mulherão, alta, corpo
violão, cintura de pilão. Completa.
(12) 98159-2663 / 99767-5002
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