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Recreança leva muita diversão às 
crianças em evento na Topolândia

A comunidade do bairro da Topolândia, na região 
central da cidade, recebeu no sábado, dia 9,o Projeto 
Recreança da Secretaria de Esportes, como parte das 
festividades em comemoração do 11º aniversário do 
projeto Escola da Família, na EE Professora Josepha 
de Sant’Anna Neves.

O Recreança é um evento especialmente elaborado 
para levar diversão às crianças, sempre com o 
apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, levando 
gratuitamente atividades esportivas, recreativas e 
lúdicas,   como jogos de tabuleiro, cama elástica, 
mini-jogos, pintura de rosto, tererê, entre outras 
ações.

Janette Mara Ferraz Procópio, coordenadora do 
programa Escola da Família no Litoral Norte, esteve 
presente junto com a supervisora do programa, Katia 
Maria Pinto Rios, e falou sobre a comemoração e a 
importância deste projeto. “Essa festa foi feita para 
festejar os 11 anos do programa criado pelo Governo 
do Estado de São Paulo e quem vem trazendo às 
famílias não somente uma alternativa de lazer nos 
finais de semana, mas uma opção de vida através de 
ações e oficinas que possibilitam tirar as crianças da 
rua, aproximá-las dos pais e ainda dar a oportunidade 
de gerar renda. Portanto os resultados destas ações 
merecem ser comemorados”, resumiu Janette.

Recreança na Topolândia para agitar 
festa do projeto Escola da Família

Na festa uma homenagem in memorian do DJ Fan
Carla Araújo Fonseca Freitas Aguiar, vice-diretora 

do Escola da Família na EE Professora Josepha de 
Sant’Anna Neves, falou sobre as atividades oferecidas 
semanalmente pelo programa e sobre a festa especial 
deste sábado, que contou com   homenagem in 
memorian ao DJ Fan, Estephan dos Santos Silva, 
morador do bairro que participava do programa 
ativamente lembrado de forma especial na festa, inclusive 
com a presença dos pais e irmãos. “Homenagear o 
DJ Fan e sua família foi uma forma de lembrarmos e 
agradecermos por tudo o que ele fez pelo programa”, 
disse. “Agradecemos, também, a todos os envolvidos 
na organização e execução desta festividade, ao apoio 
das Secretarias de Esporte e Cultura e Turismo, sempre 
parceiras em nossos eventos e atividades, e às famílias 
que se unem aqui todas as semanas buscando sempre 
o melhor”, acrescentou. “E quero dizer, ainda, que as 
portas sempre estão abertas e todos são bem-vindos”, 
concluiu Carla.

Cacilda de Assis Silva, irmã do DJ Fan, agradeceu 
em nome da família. “Toda minha família se sente 
agradecida por esta homenagem ao meu irmão”, 
declarou. “Quero que todos saibam o quanto ele 
fazia questão de participar e afirmar que daremos 
continuidade, em breve, a este trabalho realizado com 
tanto amor por ele”, contou Cacilda. Pág. 02
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inscrições 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, PARA O PREPARO 
E DISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS NAS 
UNIDADES EDUCACIONAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 
UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO - SEDUC
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/08/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO 
SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE 
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 08 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6103/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 5.562, de 15 de maio de 2014.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 17/07/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora DULCIREMA DE SOUZA SILVA, matricula 

nº. 4017-7, do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Referência 8 “H” , admitida em 15 de abril de 1996.
Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de setembro de 2014.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.

São Sebastião,  25  de julho de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6104/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 10.222 de 13/09/2010;
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, lavrada no dia 23/03/2011, assinada pelos 

Conselheiros presentes, deferindo a aposentadoria requerida na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado 
acima;

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por idade, de acordo com o Artigo 40, §1º, inciso III, “b” da 
Constituição Federal.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidora ROALDO GRACIANO FACHINI, matrícula nº 

5757-6, do cargo de Professor de Educação Básica II, Referência 2 “D”, Tabela III, admitido em 14 de janeiro de 2004.
Artigo 2º - Perceberá o servidor benefício proporcional ao tempo de contribuição, apurado pela média de suas 

bases previdenciárias, limitada à sua última remuneração, com reajuste pelo Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), conforme §§ 2º e 3º da CF.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de agosto de 2014.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.

São Sebastião,   25  de julho de 2014.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6105/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4.637 de 17 de abril de 2014, requerido por MARIA LUCIA 

JACINTO que solicita benefício de pensão por óbito em 23/02/2014 do servidor ativo FELIPE JACINTO, matrícula 
5880-7, que exercia o cargo de Agente de Combate a Endemias, desde 12/08/2008.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais, lavrada no dia 17/07/2014, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado,

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a Senhora MARIA LUCIA JACINTO, na condição de 

genitora dependente.  
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre a última base de contribuição 

previdenciária do servidor falecido, conforme Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 
2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,   25  de julho de 2014.

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6106/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 1.691, de 16 de fevereiro de 2014.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 15/05/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARIA LUIZA DA SILVA, matricula nº. 

1353-6, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, Referência 7 “G” Tabela I , admitida em 13 de fevereiro 
de 1985.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de setembro de 2014.
  Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.

São Sebastião,   25  de julho de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6107/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 4.953, de 22 de abril de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 17/07/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.               

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor ANTONIO DOS SANTOS JUSTINO, 

matricula nº. 1059-6, do cargo de CALCETEIRO, Referência 5 “J” , admitido em 05 de janeiro de 1982.
Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de setembro de 2014.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.

São Sebastião, 25 de julho de 2014.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6108/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 5.528, de 14 de maio de 2014.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 17/07/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora ROSANA AZEVEDO SILVA, matricula 

nº. 3143-7, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, Referência 5 “G”, Tabela III , admitida em 02 de 
fevereiro de 1993.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de setembro de 2014.
  Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.

São Sebastião,    25  de julho de 2014.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA COM EMISSÃO DE LAUDOS PARA ATENDER PACIENTES DE REDE PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/08/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO 
SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE 
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 08 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

As inscrições para a s igrejas evangélicas 
interessadas em explorar a Praça de 
Alimentação do VI Glorifica Litoral serão 
abertas nesta segunda-feira, dia 11.

A maior festa gospel do Brasil, fruto 
da parceria entre a Prefeitura e o Copass 
(Conselho de Pastores de São Sebastião), está 
marcada para acontecer de 5 a 14 de setembro 
na Praça de Eventos da Rua da Praia, no Centro 
Histórico da cidade. A área tem capacidade 
para comportar até 70 mil pessoas.

Segundo a organização, serão colocadas 
à disposição cerca de 40 barracas, que serão 
sorteadas entre os inscritos às 18hs, do dia 18 
de agosto, na Videoteca Pública Municipal. 
“Estarei à espera dos pastores e/ou seus 
representantes na Secretaria de Cultura de 
Turismo, de segunda à sexta-feira das 9h às 
17h”, disse o pastor Elias Jesus Rodrigues, do 
Copass.

Abertas as inscrições para a Praça de 
Alimentação do VI Glorifica Litoral

As inscrições podem ser 
feitas até a segunda-feira, 
dia 18

A Praça de Alimentação é ponto de encontro antes durante e depois dos shows musicais 

Infraestrutura
O espaço destinado ao Glorifica Litoral 

conta com o palco principal, voltado às 
pregações e aos shows musicais, e um 
outro,   menor, para pequenas apresentações 
com convidados locais. Há ainda uma 
área destinada ao ExpoGlorifica, bastante 
procurado durante os dez dias do evento

Sua infraestrutura é capaz de oferecer ao 
público, além de entretenimento, segurança e 
atendimento médico em casos de emergência 
graças ao apoio  das Secretarias de Segurança 
Urbana com agentes da Ditraf (Divisão de 

Tráfego), Defesa Civil e GCMs (Guardas Civis 
Municipais) e da Saúde, com o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar, a exemplo dos anos 
anteriores, também garantirá a segurança 
de moradores e visitantes ao longo de toda 
Semana Sócio-cultural Evangélica que já faz 
parte do calendário oficial do município.

Serviço:  Mais informações sobre as 
inscrições podem ser obtidas com o pastor 
Elias Rodrigues pelo telefone (12) 9 8128-
1610.

RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL

REQUERIMENTO Nº 297/2014
“Solicita informações ao executivo, junto ao DETRAF, sobre a 

possibilidade de sinalizar a Rua da Cesp, Bairro Maresias.”
Senhor Presidente, dignos Pares,
Considerando que, após ter concluído as obras na rua, a quase um 

ano, não existe nenhum tipo de sinalização para definir a mão da rua, nem 
placas com a velocidade permitida;

Considerando que, há um grande número de veículos estacionando e 
trafegando na contra mão; 

Considerando que, não foi feita nenhuma faixa de pedestres e não 
existem placas para as lombadas, que também não foram pintadas;

É que:
A vereadora SOLANGE RODRIGUES DE ARAÚJO RAMOS nos 

termos regimentais em vigor REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
solicitando digne-se sua Excelência informar para o conhecimento desta 
Casa de Lei o que segue:

a) Há possibilidade de ser feita a sinalização adequada e as pinturas da 
faixa de pedestres e lombadas?

b) Caso positivo, quando?
c) Caso negativo, qual o motivo?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 

22 de Maio de 2014.

SOLANGE RODRIGUES DE ARAÚJO RAMOS
“Vereadora Solange de Maresias”

Ofício n.º 438/ 2014
São Sebastião, 13 de  junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em 

especial obediência às disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, 
bem como a regra Regimental deste Poder Legislativo; de conformidade 
com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me 
a Vossa Excelência, Nobre Vereadora, observado o prazo legal, nos 
seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 297/2014 recebido no dia 
02.06.2014, de autoria da Ilustre Vereadora Solange Rodrigues de Araújo 
Ramos, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, 
Requerimento este que solicita informações sobre a possibilidade de 
sinalizar a Rua da Cesp no bairro de Maresias, na forma que se requer, 
há que se responder o seguinte, que como bem salientaram a Nobre 
Vereadora tal pretensão destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas 
esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez 
que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do 
Administrador, mas a sua viabilização por critérios legais próprios, de 
fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para o 
alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as 
formalidades legais próprias, passo as respostas pontuais: 

a) Informamos a Nobre Edil  que a solicitação de V.Sª. foi encaminhada 
a Divisão de Projetos e Sinalização Viária da Costa Sul para vistoria in 
loco e análise;

b) De acordo com a resposta acima;
c) De acordo com a resposta acima.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro 

cotado, reitero a mais alta estima e consideração, fazendo menção dos 
votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço e a dedicação 
com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções 
legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6223/2014

REQUERIMENTO Nº 298/2014
“Requer à Secretaria da Educação explicações sobre a não 

existência de professores para reforço na Rede Municipal.”
Considerando que este vereador está Presidente da Comissão 

Legislativa de Saúde e Educação;
Considerando que é constantemente procurado pelos munícipes 

solicitando informações sobre o tema;
Considerando que o tema é diretamente ligado à qualidade da 

educação;
É que: 
O vereador infra-assinado nos Termos Regimentais em vigor REQUER 

que seja oficiado o Exmo.Sr.Prefeito, digne-se informar a esta Casa o que 
segue:

1. O que justifica a falta de Professores de reforço nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino?

2. Na ausência de Professores de apoio, quais medidas pedagógicas 
estão sendo tomadas para essa importante função, que é recuperar 
os conteúdos, competências e habilidades não alcançadas por 
parcela dos estudantes?

Plenário da Câmara Municipal, sala Vereador Zino Militão dos Santos, 
27 de maio de 2014.

Gleivison Henrique Costa Gaspar
“Profº. Gleivison”

Vereador

Ofício n. º 439/ 2014
São Sebastião, 13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em 

especial obediência às disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, 
bem como a regra Regimental deste Poder Legislativo; de conformidade 
com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes 
termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 298/2014 recebido no dia 02.06.2014, 
de autoria do Ilustre Vereador Gleivison Henrique Costa Gaspar, aprovado 
por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este 
que solicita à Secretaria da Educação explicações sobre a não existência 
de professores para reforço na Rede Municipal , na forma que se requer, há 
que se responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador 
tal pretensão destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, mas todas 
as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez que se trata de 
compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do 
Administrador, mas a sua viabilização por critérios legais próprios, de 
fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para o 
alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as 
formalidades legais próprias, passo as respostas pontuais: 

1) Informamos ao Nobre Edil que a Secretaria da Educação tem como 
ação do Programa de Acompanhamento das Aprendizagens a diminuição 
do número de alunos por classe, a recuperação contínua e professores de 
apoio aos alunos com deficiência;

2) A Secretaria da Educação, em conformidade com os projetos 
das unidades escolares, de acordo com o Art. 24 da LDB, optou pela 
diminuição dos alunos nas salas de aula, principalmente àquelas voltadas 
a alfabetização inicial, implantando salas de Apoio Especializado em todas 
as unidades escolares e profissional de apoio pedagógico nas salas que 
recebiam matrículas de alunos que apresentavam necessidades especiais, 
além da prevista recuperação de conteúdos no dia a dia, feita conforme 
necessidades individuais identificadas pelo docente responsável pela 
aplicação daqueles conteúdos. 

Segue as taxas de aprovação dos alunos referente ao ano letivo de 
2013:

APROVAÇÃO SÉRIES INICIAIS 97,9% - ENSINO FUNDAMENTAL 1
APROVAÇÃO SÉRIES FINAIS 98,2% - ENSINO FUNDAMENTAL 2

Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro 
cotado, reitero a mais alta estima e consideração, fazendo menção dos 
votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço e a dedicação 
com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções 
legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6224/2014
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