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E d i t o r i a l
No momento em que sustentabilidade 

e meio ambiente são prioridades das 
sociedades mais avançadas do planeta, 
a prefeitura de São Sebastião se alinha a 
esta  tendência mundial de forma eficaz e 
competente.

Notícias da última semana deixam claro 
a política municipal que vem sendo seguida 
nesta área. O conteúdo desta edição do 
Boletim Oficial  é um nítido  reflexo destas 
ações. Matérias como “Criadores de 
mexilhão conquistam nova fazenda marinha”  
e  “Petrobras inicia escavações em área 
contaminada no Itatinga” revelam que são 
propostas cujo objetivo central é atender as 
atuais demandas da cidade.

Mas hoje já há correntes de pensamentos 
que falam em sustentabilidade e meio 
ambiente, acrescido de desenvolvimento 
social. Não acreditam nas conquistas da 
questão ambiental sem a integração da 
pessoa humana.

Neste tópico  também a atual administração 
se coloca de forma  contundente. A educação 
é prioridade, o que se observa de forma 
cristalina nos títulos “Autores e alunos num 
proveitoso bate papo cultural“ e  “Crianças 
recebem orientação de como transitar pela 
cidade”.

Por tudo se acredita no firme propósito da 
construção de uma cidade sustentável e cada 
vez melhor.

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. 

Secretário Adjunto: jornalista Igor Veltman

Jornalista Responsável: José Américo Camera 
(MTB 8196)

Editores: Williams Clementino de Sousa, Renata 
Fernanda, Vera Mariano  e Pedro Monte-Mór

Reportagens: Josiane Carvalho, Valéria Borges, 
Claudio Henrique Santana, Nayara Martins, Ricardo 
Faustino, Cristiane Castro, Damares Oliveira e 
Geraldo de Buta.

Fotos: Luciano Vieira, Munir El Hage, Halsey 
Madeira e Arnaldo Klajn

Diagramação: Diógenes Martins

Estagiários: Rebeca Ingrid e Felipe Riela.

Veículo de Imprensa Oficial Autorizado pela 
Lei n° 2247/13

www.saosebast iao.sp.gov.br

Foto: Divulgação

Criadores de mexilhões 
conquistam nova fazenda marinha

Um convênio entre a Associação de 
Maricultores do Estado de São Paulo 
(Amesp) e a empresa Transpetro foi firmado 
para a implantação de uma nova fazenda de 
mexilhão na Praia da Cigarras, costa norte 
da cidade. Todo o processo está sendo 
acompanhado de perto por técnicos do 
departamento de pesca da Secretaria de Meio 
Ambiente.

O acordo abrange ações socioeconômicas 
e ambientais voltadas para a própria praia. Os 
principais itens incluem a retirada da atual 
fazenda marinha, a implantação de uma nova 
área e o apoio da empresa ao monitoramento 
e controle do primeiro ciclo de produção de 
mariscos.

Atualmente a fazenda conta com uma 
área total de dois mil metros quadrados e 
capacidade de produção de 20 toneladas 
por ano. A expectativa é de que com a 
modernização do sistema a produção possa 
ser dobrada gradativamente.

“Hoje a produção do mexilhão é feita 
com uma tecnologia primária. Os novos 
equipamentos serão todos importados e com 

Convênio prevê a instalação 
de equipamentos vindos do 
exterior

Representantes da Secretaria do Meio Ambiente durante a assinatura do convênio.

o que há de mais moderno nesta área. Serão 
cordas, bóias e sinalizadores específicos 
para esta atividade”, explica o assessor do 
departamento de Pesca da Secretaria de Meio 
Ambiente Evandro Sebastiani.

  Ainda segundo o assessor este novo 
procedimento trará mais benefícios. “Por ser 
um equipamento específico proporcionará 
mais segurança para os pescadores além de 
gerar menos resíduos e correr menos o risco 
de sofrer com as ações do tempo”, destaca.

Produtor há 10 anos o maricultor João 
Eduardo de Moraes está bastante satisfeito 
com a possibilidade de em pouco tempo 

voltar a produção. “A iniciativa é ótima e 
com certeza nos dará um suporte muito 
grande. Nossa expectativa é de que daqui a 
um ano já teremos mexilhão em produção. 
Agora teremos uma estrutura bem melhor e 
com a possibilidade de ampliar a produção. 
Acredito que seremos um modelo para todo 
o Estado”, pondera.

De acordo com o projeto, a montagem e 
a implantação da nova estrutura será feita em 
um prazo de 60 dias e deve ser concluída em 
novembro. O próprio maricultor executará 
os serviços, garantindo melhor atendimento 
às expectativas do produtor.

Petrobras inicia escavações em 
área contaminada no Itatinga

Já está em andamento a medição da 
qualidade do ar na área contaminada no 
bairro Itatinga, região central da cidade. O 
inicio da ação de escavação para a análise 
foi acompanhado pela chefe de divisão da 
Vigilância Sanitária Geórgia Michelucci, 
vereadores, técnicos da Cetesb e representantes 
da Petrobras. A previsão é que os trabalhos 
sejam realizadas durante dez dias, de segunda 
a sexta-feira das 8 às 17h. 

No primeiro dia algumas ponderações 
foram avaliadas e solicitadas aos técnicos da 
empresa responsável, entre elas, a escolha 
de uma área para o inicio da medição que, 
na avaliação da Vigilância Sanitária, não 
é a mais perigosa. “É importante que esta 

Cetesb se manifestará 
em 60 dias sobre laudo

movimentação seja feita em uma região 
que ainda não passou pelo processo de 
descontaminação. Só assim teremos a real 
avaliação da situação. Temos de avaliar muito 
bem todo o procedimento para garantir um 
relatório completo e um plano de ação eficaz 
depois de tudo isso”, ponderou Geórgia.

Ainda de acordo com ela após este 
período de perfuração do solo o material 
será encaminhado para análise no setor de 
qualidade do ar da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – Cetesb responsável por 
emitir um laudo avaliando quais são os gases 
poluentes emitidos durante as obras na área. 
“Somente depois deste laudo em mãos é que 
conseguiremos definir o que fica no ar neste 
tipo de processo e ai sim poderemos ver se a 
técnica utilizada está adequada ou se precisa 
de algo adicional para evitar odores e partículas 
que transcendam o muro”, acrescentou.

Caso a população sinta qualquer tipo 

de incomodo ou queira mais informações a 
respeito desta atividade específica o setor de 
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal 
de Saúde estará de prontidão para atender 

ao público. Os telefones disponíveis são 
3411-3419 ou na Ouvidoria da Saúde pelo 
telefone 0800-770-0029, neste caso a ligação 
é gratuita.

Foto: Luciano Vieira/ PMSS
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A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida 
os municipes a participarem da Audiência Pública, 
em atendimento a Lei Complementar 101/2000 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal Artigo 48º Parágrafo 
Único, que assegura a participação popular atraves 
de audiências públicas durante os processos de 
elaboração da Lei Orçamentária, a ser realizada no 

dia 20/09/2013, às 18:00, no Teatro Municipal.

A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida 
os municipes a participarem da Audiência Pública, 
em atendimento a Lei Complementar 101/2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal Artigo 9º Parágrafo 
4º, onde demonstrará o cumprimento das metas 
fiscais do 2º quadrimestre de 2013, a ser realizada 
no dia 26/09/2013, às 18:00, na Câmara Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Elaboração da LOA 2014

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Cumprimento das Metas Fiscais

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2013

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no dia 24 de setembro, às 16 horas, será apresentada ao Conselho 

Municipal de Saúde - COMUS a Prestação de Contas referente ao 2º quadrimestre de 2013 desta secretaria.

No dia 25 de setembro, às 16 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.

“Altera a Representatividade do Conselho Municipal do Idoso de São 
Sebastião.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legas, em conformidade com a Legislação Municipal 
vigente, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam alterados os membros para constituírem o CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do Artigo 4º da 
Lei nº 1284 de 05/10/1998, os seguintes representantes:

I – PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Fundo Social de Solidariedade

Titular: Elis Regina de Souza 
Suplente: Vanda Lúcia da Silva Lopes

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano
Titular: Antonia Aparecida Decanini
Suplente: Irma Carretoni Puertas Tavares

Secretaria de Esportes
Titular: Fábio Figueiredo Lopez
Membro: David Camargo Júnior

Secretaria de Educação
Titular: Maria Lucia Celestino
Suplente: Eliane de Fátima de Mello Fernandes

Secretaria de Saúde
Titular: Stella Maria Adamenas Praia
Suplente: Ana Maria Batelochi

Secretaria das Administrações Regionais
Titular: Lucio Altair de Souza
Suplente: Alexandre Lage Rodrigues

II – PELA SOCIEDADE CIVIL
Fraternidade e Assistência Cultural à Terceira Idade - FACULTI

Titular: Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima
Suplente: Neusa Azevedo de Moura

Centro de Convivência da Terceira Idade – POLVO
Titular: Artur Roberto Kriegel
Suplente: Maria Evelina Pereira Faria

Lar Vicentino
Titular: Fabiana Aparecida de Souza
Suplente: Liliam Pinto Ribeiro 

Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto nº 4191/2008.
Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião,       9      de agosto de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5850/2013

DECRETO Nº 5851/2013
“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.005886, de 16 de maio 

de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
20/08/2013, 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: 
Artigo1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

MOACIR DE FREITAS, matricula nº. 1422-2, do cargo de Feitor, Referencia 
04 “J”, admitido em 12 de julho de 1985.

Artigo 2º - Perceberá o servidor proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de outubro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,        9     de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5852/2013

“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. 004075, de 03 de abril  

de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
20/08/2013, 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 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005.
D E C R E T A:

Artigo 1º- É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 
SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO, matricula nº. 1141-0, do cargo de Fiscal 
de Obras, Referencia 08 “J”, admitido em 09 de agosto de 1982.

Artigo 2º- Perceberá o servidor proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de novembro de 2013.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,      9       de setembro de 2013.

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

ATO RATIFICATÓRIO 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 61.392/13 (DJ n.º 
021/13), com fundamento no Artigo 24, inciso XVI da Lei 8666/93 e suas alterações, 
para prestação de serviços de publicidade legal – Sistema Pubnet, em atendimento à 
Secretaria de Administração.

São Sebastião, 13 de Setembro de 2013.

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo - 2013SEDUC057 - Processo n.º 
61.295/2013
Contratada: Reginaldo Dantas da Silva - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: fornecimento de gás de cozinha.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DL Nº 1841/2013
Valor: R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais)
Data: 28.08.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Reginaldo Dantas da 
Silva pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo - 2013SEMAM053 - Processo n.º 
60.651/2013
Contratada: C.T. Araújo Móveis – ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: aquisição de mobiliário em geral em atendimento ao Observatório 
Ambiental - SEMAM.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CV Nº 027/2013
Valor: R$ 25.545,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais)
Data: 21.08.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e José Ricardo Silva 
Araújo pela contratada.

Foto: Luciano Vieira/ PMSS

Moradores da região central recebem 
informações sobre o descarte de lixo

A maior parte das casas da Vila Amélia, 
na região central da cidade, recebeu a 
visita do pessoal da Educação Ambiental 
da Secretaria de Meio Ambiente. O “Porta 
a Porta” leva às famílias orientações sobre 
a forma correta de recolher o lixo, tanto o 
orgânico como a sucata.

Pelo menos 70 residências foram 
beneficiadas nas ruas Rita Orseli, 
Nossa Senhora da Paz, Agripino José do 
Nascimento e Mansueto Pierotti.

Formada pela chefe da divisão de 
Educação Ambiental, Christiane Cruz, 
pelo biólogo Sérgio Kugler e pela 
estagiária Pauline Tomazetti,  a equipe 
orientou os moradores para que deixem 
seus resíduos já separados em suas lixeiras 
e enfatizou  que a prática de descarte nas 
esquinas seja abolida completamente.

De acordo com Christiane, este  mau 
hábito tem atraído a proliferação de 
urubus, pombos e ratos, “grandes vetores 
de doenças, sendo problema para todos 
os moradores da região”.

Ela observou ser o descarte de podas 
e resíduos de construção civil (entulho), 
de responsabilidade do proprietário. 
“Tudo isso deve ser descartado mediante  
contratação de caçamba ou carreto, a 
menos no caso de poda pequena, que 
pode ser picada, ensacada e disposta para 
coleta de lixo”, salientou.

A equipe ressaltou que a coleta de lixo 

Resíduo deve ser separado 
e colocado em lixeira

Moradores recebem orientações da Secretaria do Meio Ambiente 

e de sucata acontece todas as manhãs na 
Vila Amélia. “Reforçamos sempre que 
se cada cidadão fizer a sua parte, todos 
nós ganhamos com um bairro mais limpo 
e uma excelente qualidade de vida”, 
finalizou Christiane.

Foto: Luciano Vieira/ PMSS
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Crianças recebem orientação 
de como transitar pela cidade
Criançada aprende que para 

andar de bike é preciso tênis, 

joelheira e capacete 

Pelo menos mil crianças do município 
estão sendo orientadas para os cuidados com 
o trânsito, seus perigos e a devida atenção 
que devem ter ao circular pela cidade.

Já está em curso a “Semana do Trânsito 
em São Sebastião”, uma iniciativa do Ditraf, 
a Divisão de Trafego da Secretaria de 
Segurança Urbana. O trabalho conta com 
o apoio das Secretarias do Meio Ambiente, 
Saúde, Educação e Cultura.

Os coordenadores de Ensino em Trânsito 
Adilson Nicolau e Adriano Soares passam 
em visita às escolas nos períodos da manhã 
e tarde levando todo o tipo de orientação 
para conhecimento dos alunos do ensino 
Fundamental e Médio. 

A palestra inclui o uso e a vivência 
de uma mini cidade, onde os  alunos 
aprendem noções de segurança no 
trânsito, como usar capacete, tênis e 

joelheira quando estiverem de bicicleta. 
Além disso, são instruídos a abordarem o 
assunto com os pais, orientando a não falar 
ao celular quando estiverem dirigindo. O 

Fotos: Divulgação respeito ao pedestre e ao Código Nacional 
de Trânsito são também abordados entre 
outros temas pelos agentes da Ditraf.

Na verdade a palestra sobre o Trânsito 
é o ponto alto do evento, pois antes 
disso as crianças recebem orientações 
das secretarias do Meio Ambiente, 
Saúde, Educação e Cultura. A secretaria 
Segurança Urbana é responsável pela 
construção de uma minitirolesa e pela 
demonstração de como são procedidos os 
primeiros socorros em casos de acidentes.

Para o engenheiro de tráfego Adilson 
Nicolau não há nada melhor do que 
o ambiente familiar para orientar e 
interagir sobre as questões do trânsito 
o que é comprovado por meio das 
palestras. Estatísticas do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) 
apontam redução de 15% no número 
de acidentes envolvendo ciclistas no 
município.

Alunos do ensino Médio e Fundamental são orientados numa mini cidade

Autores e alunos num
proveitoso bate papo cultural

Para os educadores, a 

integração entre autor e 

aluno estimula o hábito 

da leitura 
Promover um bate papo 

informal entre alunos e autores 
de literatura infanto-juvenil. Esta 
é a intenção da Secretaria da 
Educação com a visita de autores 
de livros paradidáticos nas escolas 
de Ensino Fundamental da rede 
municipal de São Sebastião, 
entre o final deste mês e o início 
de outubro. A ideia com esta 
integração é estimular o hábito da 
leitura.

A ação faz parte do programa 
“Ler para Aprender”, com os 
estudantes do Ensino Fundamental. 
Também integra o projeto “Leitura 
Solidária”, com a distribuição 
de livros paradidáticos, a cada 
bimestre.

Nos dias 24 e 25 deste mês está 
confirmada a vinda da escritora 
Maté, autora do texto e ilustrações 
com o título “Águas Encantadas”. O 
livro conta a história de três lendas 
poéticas de terras longínquas, onde 
as águas doces ou salgadas, geladas 

Foto: Nayara Martins / PMSS

Livros paradidáticos já distribuídos aos alunos nas escolas de Ensino Fundamental 

Mais de 350 mil pessoas 
passaram pela Praça de Eventos 

durante o V Glorifica Litoral

ou tropicais, escondem criaturas 
maravilhosas.

Nos dias 1 e 2 de outubro, 
o autor convidado será Dave 
Santana, do livro “Caiu na rede 
é peixe”. A história fala sobre o 
fundo do mar que pode revelar 
muitas surpresas, como por 
exemplo, uma grande amizade.

Maté e Dave Santana irão 
conversar com os alunos das 
escolas de Ensino Fundamental 1 
(de 1º ao 5º anos). 

De 1 a 3 de outubro, será a vez 
da vinda da autora Isabel Vieira, 
do livro “O último curumim”, 
conversar com o grupo estudantil.  
É a história de uma floresta ferida 
e com seus índios Ubás em fuga 

e morte até que, numa fazenda de 
Goiás, aparece Tarek, o menino 
índio ferido à bala. Último dos 
curumins da grande nação Ubá, 
ele precisa lutar.

Isabel Vieira conversará com 
os alunos das unidades escolares 
do Ensino Fundamental 2 e 
participará, em 2 de outubro, de 
um bate papo informal com os 
professores de Língua Portuguesa 
das escolas da rede municipal.

No ano passado, o autor 
convidado foi o escritor Pedro 
Bandeira. Autor de vários títulos 
de literatura infanto-juvenil, 
ele visitou as escolas de Ensino 
Fundamental 2 da rede municipal.

Mais de 350 mil pessoas prestigiaram o V Glorifica Litoral em seus 
dez dias de realização comprovando, novamente, ser a maior festa gospel 
do Brasil.

Os shows dos cantores Irmão Lázaro, Soraya Moraes e Diante do 
Trono, bem como a pregação do pastor Marco Feliciano foram os que 
mais atraíram o público à Praça de Eventos da rua da Praia.

Além das apresentações no palco principal, o evento promovido pela 
Prefeitura, ainda atraiu moradores e visitantes ao ExpoGlorifica com 
seus estandes repletos de artigos cristãos, entre eles, uma área dedicada 
ao Museu da Bíblica com  exemplares diferenciados, a exemplo da menor  
Bíblia do mundo que só pode ser lida com o auxílio de um microscópio, 
a Bíblia em Braile e a Bíblia à prova d’água.

Um segundo palco serviu de ponto de encontro para  vários artistas 
locais apresentarem pequenos shows. A área ainda recebeu a banda do 
Exército da Salvação, bastante elogiada por suas interpretações.

A comunidade também  contou com uma Praça de Alimentação 
formada por 30 barracas de diversas denominações evangélicas 
concentrando famílias, grupos de amigos e pastores em momentos 
descontraídos.

O prefeito agradeceu o prestígio que a Semana Sóciocultural 
Evangélica recebeu do início ao fim. “Nos vemos em 2014 com o VI 
Glorifica Litoral”, disse ao encerrar o evento.

Milhares de crianças, jovens, adultos e idosos participaram do Glorifica
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