
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 143 - 23 de setembro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Pág. 4

Docentes participam 
de curso para 

desenvolvimento de 
leitura e escrita de 

estudantes

Crianças do
Projeto Viração 

passam o dia
na praia de 

Barequeçaba
Pág. 2 Pág. 3

Praia do Pontal da Cruz é limpa por voluntários 
entre crianças, jovens e adultos

O programa entrevistou 
aproximadamente 11 mil 
pessoas com suspeita da 
doença

Pág. 3

São Sebastião conquista pelo 4º ano consecutivo 
prêmio no programa de cura da Tuberculose

Festival de yoga 
reúne dezenas 
de pessoas em 
São Sebastião

Pág. 4

www.saosebastiao.sp.gov.br



E x p e d i e n t e
O Boletim Oficial de São Sebastião é produzido 
pela Secretaria de Governo/Departamento de 
Comunicação. 

Jornalista Responsável: Igor Veltman (MTB 6218)

Diretor de Comunicação: José Américo Câmera

Editores: Williams C. de Sousa, Renata Fernanda e 
Vera Mariano 

Reportagens: Josiane Carvalho, Valéria Borges, 
Ricardo Faustino, Cristiane Castro, Damares Oliveira 
e Geraldo de Buta.

Fotos: Luciano Vieira, Halsey Madeira e Arnaldo Klajn

Diagramação: Diógenes Martins e Tamires Lemes

Estagiários: Rebeca Ingrid e Dominique Braz

Veículo de Imprensa Oficial

Autorizado pela Lei n° 2247/13

www.saosebast iao.sp.gov.br

RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SAÚDE - COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde comunica no próximo 

dia 23 de setembro, às 16 horas, será apresentada ao 
Conselho Municipal de Saúde a Prestação de Contas 
referente ao 2º quadrimestre de 2014 desta Secretaria.

No dia 25 de setembro, às 15:00 horas, está prevista 
Audiência Pública na Câmara Municipal com a mesma 
apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados da 
execução orçamentária e financeira e as ações 
desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, conforme 
determina a Lei Complementar nº. 141 de 13/01/2012.

Requerimento N°. 348/14
“Requer ao Executivo, o prolongamento da pavimentação da Rua Peru, situado no bairro 

Enseada”.
Senhor Presidente,
Considerando que a rua supracitada, é pavimentada parcialmente, e munícipes pedem que 

seja efetuado o término dessa pavimentação, pois, a parte que não esta  pavimentada  encontra-
se  em  péssimas  condições,  principalmente  em  épocas  de chuvas, onde a situação se agrava.

Considerando que  atendê-los  sanaria  alguns  dos  problemas  que  o bairro vem sofrendo 
no decorrer desses anos.

Considerando ainda, que a pavimentação possibilita qualidade de vida e  desenvolvimento  
aos  espaços  urbanos,  sendo  um  dos  principais  componentes estruturador das cidades, de 
suas formas de desenvolvimento e de suas relações com o meio urbano. 

É que:
O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor Requer que seja oficiado o Exmo. 

Senhor Prefeito digne-se informar a esta casa de leis, o que segue:
a) Há possibilidade de efetuar o prolongamento da pavimentação da via acima mencionada?
b) Caso positivo, qual a previsão para começar?
c) Caso negativo, o que impede?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador ZINO MILITÃO DOS SANTOS, 05 de Junho 

de 2014.
Simei da Silva Ferreira

Vereador

Ofício n.º  521/ 2014.
São Sebastião, 10 de julho 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. 348/2014 recebido no dia 26.06.2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Simei da Silva Ferreira, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, 
Requerimento este que solicita que o prolongamento da pavimentação da Rua Peru, situado no 
bairro da Enseada , 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: 

a) Informamos que estamos em estudos  com a Caixa Econômica Federal, com relação ao PAC 
1,  a possibilidade de colocarmos novas pavimentações no reenquadramento do contrato em vigor, 
isto sendo possível estamos tentando incluir a referida rua na nova programação;

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.  7027/2014

REQUERIMENTO No. 359/2014
“Solicita  informações  ao  Executivo  sobre  a possibilidade de intervir junto à Secretaria 

de Saúde,  para  fazer  convênios  com  clínicas particulares,  para  realizar  exames  como: 
eletroneuromiografia, ressonância magnética e outros.”

Senhor Presidente, dignos Pares,
Considerando que, é comum atender em meu gabinete, munícipes solicitando que esta 

Vereadora tente conseguir exames desse porte;
Considerando que, a demora em realizar esses exames acaba aumentando o risco de cura ou 

até mesmo de um tratamento paliativo;
É que:
A  vereadora  SOLANGE  RODRIGUES  DE  ARAÚJO  RAMOS nos  termos regimentais  em  

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

a) Há possibilidade da administração intervir junto a Secretaria de Saúde, para realizar esses 
convênios?

b) Caso positivo, quando?
c) Caso Negativo, qual o motivo?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 12 de Junho de 2014.

SOLANGE RODRIGUES DE ARAÚJO RAMOS
“Vereadora Solange de Maresias”

Ofício n. º 522/ 2014
São Sebastião, 10 de  julho 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. 359/2014 recebido no dia 26.06.2014, 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 intervir 
junto à Secretaria de Saúde, para fazer convênios com clinicas particulares, para realizar exames 
como: eletroneuromiografia, ressonância magnética e outros , 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 não existe possibilidade da Administração através da 
Secretaria de Saúde para realizar os referidos convênios;

b) Prejudicado;
c) Os citados exames já são adquiridos por meio de Procedimentos Licitatórios - Contrato 

Administrativo, contemplando estes exames e outros. 
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. 7028/2014

Professores do ensino fundamental 2, da EM 
Sebastiana Costa Bittencourt, em Barra do Una, 
Costa Sul de São Sebastião, participaram de um 
curso de formação de leitura e produção escrita 
para aprimoramento de estratégias do processo de 
ensino.

O curso, ministrado pela consultora de ensino 
Maria de Lourdes Arruda Guerra, teve 16 horas de 
duração. No total serão realizados quatro encontros 
entre os educadores da escola.

Docentes participam de curso 
para desenvolvimento de 

leitura e escrita de estudantes

Foco da formação é ampliar conhecimento dos professores e beneficiar estudantes

O objetivo é aprimorar e ampliar o 
conhecimento dos professores

De acordo com o diretor da unidade escolar, Vitor 
Coppi, o objetivo da formação é o de aprimorar e 
ampliar o conhecimento dos professores. O intuito 
é o de beneficiar os estudantes, proporcionando 
assim, uma maior independência dos alunos em 
relação à produção e interpretação de textos.

“Nós temos grandes expectativas em relação ao 
curso. Optamos por uma formação que unisse prática 
à teoria. Esperamos que os professores possam 
aplicar todo o conteúdo dentro de sala, levando 
para o aluno novas ideias e conteúdos que permitam 
que os estudantes, entre o 6º e 9º ano, tenham uma 
leitura mais fluente e melhor compreensão textual”, 
terminou o diretor. 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 07/2014 
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas 

atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação no período de 180 
(cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para 
preenchimento das vagas não ocupadas com a realização do Concurso Público 01/2014, realizado por 
esta Fundação, por falta de candidatos aprovados em número suficiente. 

Médico III (Clínico Geral/Generalista) 
Flávia Barreiros Mclelland 
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito  Mansueto 

Pierotti, 391, 1º piso, - Centro, entre os dias 24 (quarta-feira) e 25 (quinta-feira) de setembro de 2014 
das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes  documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 
Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (CREMESP, COREN, CROSP etc.) 
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês 

vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da face do 

cartão) 2 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo de 

solicitação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos 

poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração 
particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e 
horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
EMERGENCIAL. 

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da Guia 
de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato 
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será automaticamente 
ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL. 

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos 
pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 23 de setembro de 2014. 
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 

Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013 

1ª RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 06/2014 

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, a 1ª 
retiratificação do Edital do Processo de Recrutamento eSeleção Emergencial Nº 06/2014, para 
contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22,  § 5º da Lei 
Complementar  nº  168/2014,  para  preenchimento  da  vaga  de  Odontólogo(a)  da  Unidade  
de Saúde  de  Camburi,  em  função  de  licença  médica  da  empregada  Luciana  Garcia  Silva 
Marsarioli, admitida mediante o Concurso Público 01/2014 desta Fundação.

I  –  Alteram-se  na  tabela  das  etapas  do  Processo  Seletivo  os  seguintes  itens:  a  data  
de publicação  do  resultado  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Sebastião  e  a  data  de 
Convocação para entrega de documentação descrita noitem 2, passando a constar da seguinte 
forma: 

Publicação  do  resultado  no  site  da 
Prefeitura  Municipal  de  São Sebastião 29/09/2014 Site: 

www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação  para  entrega  de 
documentação descrita no item 2 
Os  candidatos  Selecionados  serão 
convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião

30/09/2014 a 
01/10/2014 

das 8h às 12h e das 
13h às 16h 

Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Outrossim,  ratifica-se  os  demais  itens  dispostos  no  Edital  do  Processo  de  Recrutamento  
e Seleção Emergencial Nº 06/2014 que mantêm-se inalterados. 

São Sebastião, 23 de setembro de 2014. 

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE

CONCURSO PÚBLICO PMSS 001/2012
A Prefeitura Municipal de São Sebastião em conformidade com o artigo 37, inciso III da 
Constituição Federal e item 07.01 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2012 para 
provimento dos cargos de Braçal, Guarda Civil Municipal e Vigia, prorroga por 02 (dois) anos, 
a partir de 25 de setembro de 2014, o prazo de validade do concurso público realizado através 
do edital supramencionado. 

São Sebastião, 23 de setembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal de São Sebastião
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, 
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E SESSÃO DE 
LANCES: 06/10/2014.
HORÁRIO: 9:30 HORAS;
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 09/10/2014. 
HORÁRIO: 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, 22 DE SETEMBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PADRÃO POPULAR
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/10/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:00 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, 22 DE SETEMBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/14

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: 07/10/2014
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, 22 DE SETEMBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria de Saúde de São 
Sebastião mais uma vez foi destaque no 
Programa de Tuberculose realizado no 
município. Por isso será premiada por 
ultrapassar a meta proposta pelo Estado.

O programa, que no final do ano 
passado entrevistou aproximadamente 
11 mil pessoas com suspeita da doença, 
superou a meta de cura, que é de 
85%,  atingindo o índice de sucesso de 
86,76%.

A premiação acontece no dia 
30, durante o Fórum Estadual de 
Tuberculose, que será realizado no 
Centro de Convenções Rebouças, em 
São Paulo.

São Sebastião conquista pelo 4º ano consecutivo 
prêmio no programa de cura da tuberculose

O programa entrevistou 
aproximadamente 11 mil 
pessoas com suspeita da 
doença

Equipe do programa comemora a premiação

O programa atua junto aos 
municípios, que são responsáveis pela 
assistência ao paciente, distribuição de 
medicamentos, descoberta de casos, 
garantia do tratamento supervisionado, 
relação direta com a população e as 
organizações da sociedade civil, além 
das ações de Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a equipe que atua no 
programa, com a detecção da doença 
em um estado inicial fica mais fácil o 
tratamento e consequentemente a cura. 

Para eles, é uma oportunidade 
de  identificar de maneira bastante 
precoce os sintomas da doença que, 
se tratada desde o início, tem grandes 
chances de cura. A tuberculose é uma 
doença grave e ainda é a causa de morte 
de muitos pacientes.

Para Elias Cecílio Neto, diretor 
de Saúde da Prefeitura, ainda há um 
certo preconceito com o diagnóstico 
e tratamento da doença. “Temos que 

passar para a população que, quando 
detectada a tempo, a Tuberculose é 
perfeitamente tratável. A nossa equipe 
está de parabéns pelo empenho e 
dedicação ao programa, que garantiu 
mais um ano de premiação”, celebrou.

O município será representado 
na premiação pela enfermeira Élida 
Paschoal Ferreira, da Vigilância 
Epidemiológica, e pela enfermeira 
Thatyana Santana, do Hospital de 
Clinicas.

Crianças do Projeto Viração passam 
o dia na praia de Barequeçaba

Crianças se divertem em Barequeçaba

Um dia na praia. Foi o que 
aproveitou   um grupo de 20 crianças 
do projeto Viração, desenvolvido pela 
Setradh (Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano) de São 
Sebastião.

A casa onde os alunos ficaram 
hospedados , junto com os monitores, 
foi cedida pelo sebastianense Afonso 
Escudeiro. “Ele, que aluga o imóvel 
para eventos e festas, abriu as portas 
para o projeto de forma graciosa e, com 
isso, pudemos desfrutar de um lindo 
dia com as nossas crianças na praia 
de Barequeçaba. Somos gratos pela 
gentileza que nos proporcionou muita 
alegria”, acrescentou a coordenadora do 
Viração, Ana Carla Martins Silva.

De acordo com ela, o passeio além 
da praia propriamente dito, contou 
com outras atrações no gramado . 
“Aproveitamos para promover outras 
brincadeiras com as crianças, como 
o slackline. Tudo foi muito especial 
mesmo, pois até o almoço fizemos ali, 
na hora, com muita alegria”, frisou Ana 
Carla.

O Viração é realizado de segunda a 
sexta-feira no Centro Comunitário da 
Topolândia, na região central da cidade, 
no contraturno escolar do aluno com 
idade entre 6 e 12 anos.

ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61.111/2014 
(DJ 09/14), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
para locação de imóvel destinado à moradia dos médicos contratados através do 
Projeto Mais Médicos, em atendimento a Secretaria de Saúde. 
São Sebastião, 19 de setembro de 2014.

Reinaldo Luiz  de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2010SESAU064 – 
Processo n.º 61.190/2010.
Contratado: Nilvando José de Almeida. 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 014/10.
Valor: R$ 11.521,08 (onze mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos).
Data: 11.08.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Nilvando José de Almeida pelo 
contratado.
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Como parte da programação do 
Dia Mundial de Limpeza de Rios e 
Praias, que aconteceu no sábado, dia 
20, um grupo de aproximadamente 
100 voluntários entre crianças, jovens 
e adultos, trabalhou duro para limpar 
a praia do Pontal da Cruz, na região 
central de São Sebastião.

A iniciativa do Instituto Terra & 
Mar, com apoio da Prefeitura por 
meio da Semam (Secretaria de Meio 
Ambiente), envolveu professores, pais 
e alunos do Colégio Objetivo que 
atuaram na retirada de vários resíduos 
lançados na praia. Materiais como 
isopor, plástico, papel, metal entre 
tantos outros foram embalados em 
mais de 40 sacos de lixo. “Recolhemos 
muitas garrafas pet, sacos plásticos, 
embalagens de produtos de limpeza 
e até mesmo de medicamentos, 

Praia do Pontal da Cruz é limpa por 
voluntários entre crianças, jovens e adultos

Voluntários trabalharam 
também em outras 14 praias

Voluntários limpam a praias e os rios do Pontal da Cruz

meias, bitucas de cigarros, isopor etc”, 
enumerou Christiane Cruz, chefe da 
divisão de Educação Ambiental da 
Semam.

De acordo com ela, os estudantes 

durante toda ação, anotaram os 
tipos de resíduos encontrados para a 
realização de um relatório futuro bem 
como o preenchimento da ficha de 
dados da Ocean Conservancy. Trata-se 

de uma ONG internacional de grande 
reconhecimento pela realização de 
um dos maiores eventos mundiais de 
educação ambiental, desenvolvido há 
29 anos em vários países.

Segundo Christiane, o Dia Mundial 
da Limpeza acontece nas praias e rios 
sebastianenses desde 1996. Muitos 
alunos disseram terem ficado satisfeitos 
em poder trabalhar voluntariamente 
nesta ação, porém, foram unânimes ao 
declarar que preferiam que não tivesse 
lixo na praia para recolher. “Para elas, 
isso seria sinal de que as pessoas 
teriam um pouco mais de educação 
ambiental”, frisou Christiane.

A ação, no total, envolveu centenas 
de voluntários na limpeza de 15 praias, 
como Enseada e Canto do Mar (Costa 
Norte), São Francisco, Pontal da Cruz, 
Praia Deserta, área do Porto, Deodato, 
Araçá, Praia Preta e Barequeçaba 
(Região Central), Guaecá, Barra do 
Sahy, Juquehy, Juréia e Boracéia (Costa 
Sul).

Festival de yoga reúne dezenas 
de pessoas em São Sebastião

Promoção da paz, amor e qualidade 
de vida foram temas de ações 
durante  um  dia inteiro

Um dia especial paras dezenas de pessoas que 
compareceram ao “Festival de Yoga” realizado pela 
Secretaria de Esportes no Ginásio de Esportes “José 
de Souza”, o Gringão, no Topovaradouro, região 
central da cidade.

As apresentações foram se alternando entre 
vivências de diferentes aplicações da yoga, palestras 
sobre vários temas, apresentações de teatro, circo, 
dança e canto, além da oferta de serviços, como 
massagem,  exposição e venda de produtos naturais, 
entre outros itens envolvendo a natureza e os animais, 
a biodiversidade e a ecologia.

O Festival contou com a participação dos alunos da 
Escola de Yoga da secretaria e também, em especial, 
dos projetos Viração, Garoça, Cidadão Criança, 
Valorizando a Pessoa Idosa e Yoga Para todos, 
desenvolvidos pela Setradh (Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Humano).

De acordo com a idealizadora, a professora da 
Secretaria de Esportes Ciça Nogueira, o propósito 
do encontro foi alcançado. “As portas foram abertas 
para que mais festivais sejam realizados, atingindo o 
propósito de difundir a yoga”, mencionou. “Tudo que 
circula em torno dela e que proporciona benefícios a 

Um dia  muito especial de Festival de Yoga no Gringão

médio e longo prazo, para o corpo e para a mente, ou 
seja, para o conjunto de aspectos físicos, psicológicos e 
espirituais que formam o ser humano, proporcionando 
o efeito instantâneo de bem-estar e qualidade de vida, 
foi abordado durante o festival”, acrescentou.

A veterinária homeopata Ana Lúcia Maurício e 
sua colega Sílvia Cristina Benedeti falaram ao público 
sobre a importância dos animais na vida do ser 
humano e contaram ter sido uma grande experiência 
participar do evento. “Falar para os presentes neste 
encontro foi algo maravilhoso e que nos deixou 
emocionadas. Poder contar um pouco mais sobre os 
bichos e o relacionamento com os humanos foi um 
momento muito especial”, resumiu Ana Lúcia.

“Além de trazer um pouco do nosso trabalho, levo 
daqui uma introdução muito importante de algo 
que não conhecia de perto que é a yoga. Aliás, não 
somente eu, mas meu filho veio conosco e esteve o 
tempo todo muito interessado em tudo. Valeu muito a 
pena!”, disse Sílvia.

As amigas que frequentam o Projeto Garoçá, 
Marrati Costa Silva, Marcele Deodato de Jesus, 
Caroline Gomes Rodrigues da Silva, Ingrid Milena da 
Silva Santos, Ana Vitória Castro de Amorim e Joana 
Vieira dos Anjos têm aulas de yoga e participaram 
ativamente do festival. Ao serem questionadas sobre 
o que acharam de tudo que viram o coro foi unânime 
em aprovar o evento. “Aprender mais sobre o yoga 
foi muito importante e a apresentação da cantora foi 
muito linda”, disseram as alunas.

O secretário Fábio Lopez parabenizou a 
organização do Festival de Yoga. “Este foi mais um 
evento da pasta trazido ao público por meio de um 
trabalho dedicado e muito profissional de pessoas que 
compõem uma equipe que não mede esforços para 
realizar ações que envolvam benefícios à comunidade 
e promovam a integração social por meio de seus 
talentos e capacitações profissionais. Estão todos, 
mais uma vez, de parabéns”, concluiu Lopez.

O evento terminou com a apresentação da cantora 
indiana Ratnabali, proporcionando um precioso 
encontro sonoro com a Música Clássica da Índia.
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