
              Câmara abre licitação para construção de novo prédio 

Publicado em jornal de circulação nacional e também, no Diário Oficial do Município, sábado, 

08 de setembro, edital anuncia contratação de serviços de obras 

 

A Câmara de Guarujá acaba de dar início ao 

processo licitatório para contratação de serviços 

para a obra de reforma e ampliação de seu 

prédio. Há 20 anos instalada no imóvel da rua 

Quintino Bocaiúva, suas instalações tem sido 

constantemente readequadas nos últimos anos. 

No entanto, medidas paliativas já não atendem a 

demanda da população por serviços mais 

modernos e melhor atendimento. 

 O gasto está previsto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e aguardava ser utilizado há três anos, portanto, não deve onerar em nada o 

Orçamento Municipal. As obras podem durar até um ano e a transferência provisória de toda 

estrutura e pessoal deve ocorrer até o final de 2009, para um endereço ainda desconhecido. 

O que muda –  De acordo com o projeto existente, as alterações começam já na fachada do 

prédio, passando pela ampliação de espaço e número dos gabinetes dos vereadores – que hoje 

são 15, mas devem chegar a 23 – , um plenário com 120 lugares - para substituir o atual que 

recebe no máximo,  40 pessoas - e a construção de um anfiteatro, uma sala para entrevistas 

coletivas e reuniões, uma área destinada especialmente a imprensa – adequada para 

transmissões de rádio e televisão - e espaços mais adequados para todos os departamentos. 

Para o Presidente da Casa, José Carlos Rodriguez (DEM) a realização do novo projeto, vem ao 

encontro das necessidades dos freqüentadores da Câmara, que aguardam um espaço mais 

interativo e, não apenas dos vereadores.  “Queremos oferecer um local apropriado para 

receber projetos culturais e sociais, tornar o Legislativo uma verdadeira Casa do Povo”, explica. 

 

Assessoria de Imprensa – Soraya Liguori 

Guarujá, 9 de setembro de 2009. 

Câmara Municipal de Guarujá 

 Presidente José Carlos Rodriguez apresenta 

projeto. 


