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O prefeito de São Sebastião, assinou (dia 
1°), o Termo de Adesão Intermunicipal para 
o custeio da Fundação Agência de Bacias 
Hidrográ�cas do Litoral Norte (FABHLN). 

A criação da agência é necessária devido às 
várias atribuições que a secretaria executiva 
tem do comitê. Entre elas a atualização do 
Plano de Bacias, análise e acompanhamento 
dos projetos �nanciados pela Fehidro, apoio 
técnico aos municípios na elaboração de seus 
Planos de Saneamento e de Resíduos 
Sólidos.

A Fundação será ligada à secretaria 
executiva do Comitê, sem �ns lucrativos, 
criada por lei para atividades que não exijam 
execução por órgãos ou instituições de 
direito público. 

Os cidadãos sebastianenses interessados 
em fazer contribuições ao Plano Municipal 
d e  S a n e a m e n t o,  p o s s i b i l i d a d e  d e 
encaminhar as sugestões para a Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) que deverá 
avaliar compilar e incluir os dados do texto 
�nal. 

No �nal de outubro foi realizada uma 
audiência pública com a participação de 
representantes  da  soc iedade c iv i l , 
ambientalistas, técnicos, representantes da 
Sabesp e vereadores.

A proposta continua disponível para 
consulta no site da Prefeitura, inclusive para 
download,  além de cópias físicas na 
Semam e  na regional da Costa Sul, em 

Plano Municipal de Saneamento
recebe propostas

Após audiência, munícipes 
acrescentaram sugestões 
ao plano 

Boiçucanga.  
As sugestões e os comentários poderiam ser 

enviados por email, entregues pessoalmente 
na própria secretaria ou via audiência.

Na audiência ,  o secretár io de Meio 
Ambiente, abriu os trabalhos explicando a 
dinâmica e destacando a importância do 
plano para as políticas públicas. �Existe uma 
lei federal (11.445/07) que institui o marco 
regulatório do plano de saneamento ambiental e 
que inclui abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 
das águas pluviais�, explicou.

O plano é um grande instrumento de gestão 
que permite acompanhar por meio de 
indicadores os avanços no município, além de 
permitir uma revisão a cada quatro anos, para 
que novas metas sejam estabelecidas.

Após a audiência serão feitas as correções e 
considerações, e sua o�cialização será por 

Para o prefeito a criação da agência é muito 
importante para toda a região. �Esta agência 
desenvolverá polí ticas  públicas  para a 
preservação das águas de forma regional�, disse.

O secretário de Meio Ambiente também vê 
com bons olhos a adesão do Município a este 
termo. �Sem dúvida nenhuma aderir a este 
termo é um avanço muito grande para a nossa 
região tendo em vista que a lei que autorizava o 
município a assinar este termo foi aprovada na 
Câmara há exatos 10 anos�, destacou.  

Já o secretário executivo do CBH-LN, Sylvio 
Prado Bohn Jr, a�rmou que com a criação 
desta estrutura será relativamente mais fácil 
captar recursos �nanceiros. �Esta agência nos 
possibilitará captar mais recursos �nanceiros  
para serem aplicados em políticas públicas e na 
gestão dos recursos hídricos�, �nalizou.

Participaram do encontro da assinatura do 
termo o secretário executivo do Comitê de 
Bacias Hidrográ�cas (CBH-LN) Sylvio do 
Prado Bohn Jr, o assessor da secretaria 

executiva Márcio José dos Santos e os 
secretários municipais de Meio Ambiente e 
Administração.
Reunião - A próxima reunião do Comitê de 

Bacias Hidrográ�cas do Litoral Norte 
(CBH-LN) está programada para o dia 18 
de dezembro próximo, em São Sebastião, 
em data e horário a ser de�nido.

Assinado termo de adesão para custeio da 
Fundação Agência de 

Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
A agência possibilitará a captação de mais 
recursos financeiros  para serem aplicados 
em políticas públicas e na gestão dos 
recursos hídricos

meio de decreto municipal, que deverá ser 
encaminhado ao Ministério das Cidades, 
órgão responsável pelo acompanhamento 
dos Planos de Saneamento.

�A nossa expectativa é de que na segunda 
quinzena de novembro o decreto já esteja 
publicado. Trabalhamos fortemente para 
conseguir entregar tudo no prazo certo�, 
enfatizou o secretário.

A proposta, a primeira a ser elaborada, 
contempla todas as exigências legais e 
aborda de forma clara a situação atual do 
saneamento no município, bem como as 
ações necessárias para alcançar os 
objetivos e metas estabelecidos.

Serviço: A Semam �ca na rua Amazonas, 
13, Centro | telefone (12) 3892-6000; 
planodesaneamento@saosebastiao.sp.gov.br 

site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Foto: Halsey Madeira

Foto: Divulgação

Secretários na assinatura do termo de adesão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/13 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER 
ESSENCIAL E CONTÍNUO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/11/2013
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
SÃO SEBASTIÃO, 01 DE NOVEMBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/13

OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: 
QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO LOCALIZADOS NA RUA DA PRAIA, DENOMINADOS QUIOSQUE 
“2 RESTAURANTE”, QUIOSQUE “3 LANCHONETE A” E QUIOSQUE “3 LANCHONETE B”
TIPO: MAIOR OFERTA  
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 
05/12/13 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)
SÃO SEBASTIÃO, 01 DE NOVEMBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/13

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA CRECHE DA TOPOLÂNDIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 
10/12/13 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$ 20,00 (VINTE REAIS)
SÃO SEBASTIÃO, 01 DE NOVEMBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SESAU065 – Processo n.º 61.446/2013
Contratado: José Lúcio Lúlio Júnior 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Locação de imóvel situado á Rua Domingos Tavolaro, nº 03, Centro, São Sebastião-
SP, para instalações da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 
Central de Regulação.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ Nº 018/2013
Valor: R$ 120.000,00 (cento de vinte mil reais)
Data: 07.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e José Lúcio Lúlio Júnior pelo contratado.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEDUC066 – Processo n.º 61.206/2013
Contratada: Souza & Oliveira Elétrica, Construção, Manutenção, Dedetização, 
Conservação e Limpeza Predial e Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral 
Ltda. - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prestação de serviços de operação e monitoramento das estações de tratamento de 
esgoto (ETE´s) da E. M. Sebastiana Costa Bitencourt, E. M. de Camburi, E. M. Edileusa 
Brasil Soares de Souza e E. M. Cynthia Cliquet Luciano, com fornecimento de material e mão 
de obra.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: PP Nº 024/2013
Valor: R$ 366.499,92 (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e dois centavos)
Data: 10.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Fabiano Caires de Araújo pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEMAM067 – Processo n.º 60.975/2013
Contratada: Lunus Comércio e Representação Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Aquisição de estação meteorológica automática, em atendimento ao Observatório 
Ambiental – SEMAM.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CV Nº 040/2013
Valor: R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)
Data: 11.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Marcus Wellington Andrade de Moraes 
pela contratada.

Extrato do 3° termo aditivo ao Contrato Administrativo – 2010SESAU082 – Processo 
n.º 61.631/2010
Contratada: Regina Helena Macedo
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: prorrogação de prazo de vigência contratual.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ Nº 016/2010
Valor: R$ 34.200,60 (trinta e quatro mil, duzentos reais e sessenta centavos)
Data: 03.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Regina Helena Macedo pela contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SESAU025 – Processo 
n.º 61.820/2012
Contratada: J. Oliveira & Talenise Empreendimentos Ltda. – ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: CV N.º 100/12
Data: 01.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Rafaela Talenise Oliveira da Silva pela 
contratada.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SESAU061 – Processo 
n.º 60.974/2012
Contratada: Itapema Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 08 (oito) meses
Modalidade: DJ N.º 010/12
Valor: R$ 1.507.361,84 (hum milhão, quinhentos e sete mil, trezentos e sessenta e um reais 
e oitenta e quatro centavos).
Data: 18.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Dr. José Euclides de Moraes pela 
contratada.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEO039 – Processo n.º 
62.175/2011
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, o acréscimo e supressão de serviços do Contrato 
Original.
Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: CP N.º 008/11
Valor: R$ 326.277,49 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta 
e nove centavos).
Data: 30.10.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sérgio Borges Padilha pela contratada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE
A Secretaria Municipal da Educação convoca todos os interessados em compor o Conselho de 
Alimentação de São Sebastião a comparecerem na sede da Secretaria Municipal da Educação, situada 
na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro, São Sebastião/SP, no dia 11/11/2013, as 18hs, para a 
eleição de 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, representantes da sociedade civil.
São Sebastião, 04 de novembro de 2013.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES, PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO E 
ALUNOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE
A Secretaria Municipal da Educação convoca todos os professores, prossionais da área da educação e 
alunos interessados em compor o Conselho de Alimentação de São Sebastião a comparecerem na sede 
da Secretaria Municipal da Educação, situada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro, São 
Sebastião/SP, no dia 11/11/2013, as 18hs, para a eleição de 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, 
representantes de professores, prossionais da área da educação e alunos.
São Sebastião, 04 de novembro de 2013.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PAIS/MÃES DE ALUNOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE
A Secretaria Municipal da Educação convoca todos os pais/mães de alunos interessados em compor o 
Conselho de Alimentação de São Sebastião a comparecerem na sede da Secretaria Municipal da 
Educação, situada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro, São Sebastião/SP, no dia 
11/11/2013, as 18hs, para a eleição de 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, representantes pais/mães 
de alunos.
São Sebastião, 04 de novembro de 2013.  

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA

REF.: CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE OFÍCIO

1 – Não sendo possível os meios de noticação “por via postal registrada”, e não tendo sido atendido a 
convocação feita via telefone nos dias 03/05/13 e 17/06/13, ca o requerente abaixo indicado noticado 
para retirar ofício contendo informações solicitadas a cerca do recolhimento da guia n. 21.975/11. 
Concedemos o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada do respectivo ofício.
 
2 – Requerente: MIRIAM GONÇALVES;

3 – Processo Administrativo: 15.060/2012;

4 – São Sebastião,4 de novembro de 2013.

DECRETO Nº 5876/2013

DECRETO Nº 5878/2013

“Dispõe sobre o 1º Aditivo ao Convênio com a entidade sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE 
VELA DE SÃO SEBASTIÃO”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei nº 2211/2012,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à Sociedade Civil sem fins lucrativos 

ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO, com o objetivo de execução de atividade na área do 
desporto, conforme minuta do convênio anexo, parte do presente Decreto.

Artigo 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
outubro de 2013.

São Sebastião,       30      de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
“Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio do Decreto nº 5478/2012, que entre si celebram o 

Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, e a ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO, já 

qualificados no Termo de Convênio do Decreto nº 5478/2012, resolvem firmar este Primeiro Termo 
Aditivo ao Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem como objeto a alteração no prazo de vigência do convênio por mais 12 

(doze) meses, contados a partir da data de seu vencimento, permanecendo inalteradas as demais 
cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Convênio fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, até 30 de outubro de 

2014.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalterada as demais cláusulas do Termo de Convênio, sendo este Termo Aditivo parte 

integrante daquele. 
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam este Termo Aditivo ao 

Termo de Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

São Sebastião,             de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

FREDERICO ZUCON
Presidente
Associação de Vela de São Sebastião

Testemunhas:

1 - ___________________________� � 2 _________________________
Fábio Figueiredo Lopes� � � Rodrigo Fontana Ventura Alves
RG. N.º� � � � RG. N.º
CPF. N.º� � � � CPF N.º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso das suas atribuições, 
considerando a Lei Municipal nº 1.990/2009 e o Decreto Municipal nº. 5869/2013, 
CONVOCA Prestadores de Serviço de Saúde, Órgãos ou Entidades Representantes dos 
Trabalhadores da Saúde e, Entidades e Associações Comunitárias Representantes dos 
Usuários do Sistema Único da Saúde (SUS) interessados em participar do processo eleitoral 
para o Conselho Municipal de Saúde, gestão 2013/2015, a apresentarem, no período 
compreendido entre 01 e 14 de novembro/2013, a documentação abaixo relacionada:

1. Cópia atualizada do Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de Registro 
Civil da Pessoa Jurídica;

2. Cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria em exercício; 
3. Ata de reunião da Diretoria com a indicação do titular e respectivo suplente que 

representarão a entidade, subscrito por seu representante legal. 
4. Relatório de Atividades desenvolvidas no últimos 02 (dois) anos; 
5. Inscrição para o Processo Eleitoral, devidamente preenchida, (a ser previamente obtida 

junto a sede do COMUS). 
A referida documentação deverá ser entregue na sede do Conselho Municipal de Saúde 

(COMUS), localizada à Rua Mansueto Pierotti, nº 391, 1º andar, para a Sra. Ana Maria e Sra . 
Mirane, no horário de 9:00h às 16:00h.

A inobservância do prazo acima indicado implicará na não participação no processo 
eleitoral, que ocorrerá durante a 6ª Conferência Municipal da Saúde, a ser realizada nos dias 
22 e 23/11/2013, no salão Paroquial da Igreja Matriz, rua Duque de Caxias, s/nº.

São Sebastião, 24 de outubro de 2013.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA

Presidente

“Dispõe sobre a revogação do § 1º, do art. 10, do Decreto nº 3.229/2005”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício das 

atribuições que lhe confere o Artigo 69, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião.
Considerando que a matéria relativa à isenção do recolhimento de taxas vem disciplinada na 

seção VII, da Lei nº 1.317/1998 – o Código Tributário do Município;
Considerando que o Decreto nº 3.229/2005 disciplina procedimentos da atuação fiscalizadora da 

Vigilância Sanitária e fixa valores de taxas e multas decorrentes do seu exercício de poder de polícia, 
previsto na Lei nº 1.476/2001;

Considerando que o § 1º, do art. 10, do Decreto nº 3.229/2005 prevê isenção de taxas, 
genericamente consideradas, dispositivo esse que se mostra ilegal, posto que o manejo da isenção 
tributária é matéria reservada à Lei (art. 150, § 6º, da Constituição Federal);

Considerando que por errônea interpretação do dispositivo retro referido, tem-se verificado 
dispensa de arrecadação da Taxa de Fiscalização por parte da Vigilância Sanitária aos profissionais 
autônomos, o que é indevido;

D E C R E T A:
Artigo 1°- É revogado o § 1º, do art. 10, do Decreto nº 3.229/2005.
Artigo 2º- O § 2º, do art. 10, do Decreto nº 3.229/2005 passa a ser parágrafo único.
Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,      4       de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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Reforma de ranchos beneficia pescadores
dos bairros Pontal da Cruz e Enseada

V Mostra Educacional acontece
na Rua da Praia

Uma parceria entre a Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e a Petrobras iniciou uma 
signi�cativa reforma nos ranchos de pesca 
localizados nas praias do Pontal da Cruz e 
E n s e a d a .  A  o b r a  f a z  p a r t e  d e  u m a 
reiv indicação antiga dos pescadores 
artesanais e integra uma das ações de 
compensação ambiental.

Há semanas técnicos da Diretoria de Pesca, 
representantes da Petrobras e da Fundação 
d e  E s t u d o s  e  Pe s q u i s a s  A q u á t i c a s 
(Fundespa) estão vistoriando os locais para 
veri�carem o andamento das obras.

No Pontal da Cruz, o espaço foi ampliado e 
contará com nova estrutura de cobertura, 
piso, armários e banheiro para a utilização 
dos pescadores que trabalham no local. A 
expectativa e de que a obra seja �nalizada em 
um prazo máximo de 90 dias.

Pescador há mais de 40 anos Joselito 
Euzebio de Moraes, o Tito, disse que a 
conquista deste novo espaço já e um grande 
avanço para os pescadores locais. "Nós 
estamos batalhando por esta obra ha muitos 
anos, confesso que não tinha nem mais 
esperanças para conseguir esta melhoria. 

Com o tema �A descoberta histórica através 
das diferentes linguagens�, a Secretaria de 
Educação de São Sebastião abre na próxima 
quinta-feira (7), V Mostra Educacional: 
Vivendo e Aprendendo. Diversas atrações 
marcarão a abertura do evento, que acontece 
numa estrutura montada na Rua da Praia, a 
partir das 19h.

As atrações terão continuidade na sexta-
feira e no sábado, quando o público em geral 
poderá conhecer de perto um pouco do que é 
produzido pela educação municipal em São 
Sebastião. Quem visitar a mostra, que �cará 
aberta das 9 às 17h, encontrará cerca de 60 
estandes com representantes das unidades 
escolares do município.

O tema proposto nesta edição tem como 
�nalidade abordar o uso das diferentes 
linguagens como recurso para a construção e 
descoberta de conhecimentos em todas as 
áreas do ensino.

�Essa mostra é um marco na educação da 
cidade, pois é um momento em que os alunos 
e professores podem externar aquilo que 

Não tenho dúvidas de que este trabalho, para 
muitos considerado pequeno, ira ajudar 
bastante os pescadores que agora estão sendo 
realmente valorizados na cidade", disse.

Diferente do rancho que está em construção 
na praia do Pontal da Cruz o espaço localizado 
na Enseada terá outras características - até 
tendo em vista a particularidade do local -
onde muita gente costuma comprar o pescado 
que sai do mar. Neste ambiente, embora o 
projeto arquitetônico seja praticamente o 
mesmo com a troca do madeiramento a 
construção de varandas, armários e vestiários, 
um espaço para o manejo do produto também 
está sendo pensado para facilitar a vida do 
pescador.

�A Prefeitura tem dado todo o apoio e 
suporte para esta categoria. Com estes novos 
ranchos os pescadores poderão trabalhar de 
maneira mais organizada e com melhores 
condições�, disse o assessor do departamento 
de Pesca Evandro Sebastiani.  

 Valorização
Estas e outras ações fazem parte de uma 

importante política de valorização da pesca 
artesanal que vem sendo construída em São 
Sebastião. Bons exemplos de conquistas para 

esta área são o píer �Nelson Leite�, localizado 
no bairro São Francisco, região central do 
Município, inaugurado em agosto passado. O 
novo espaço trouxe mais conforto para os 
pescadores que, até então, tinham que fazer o 
transporte dos produtos com carrinhos na 
areia.  

Além do píer construído com recursos 

próprios a Prefeitura já garantiu, por meio 
do Ministério de Pesca e Agricultura, um 
caminhão frigorí�co � já entregue à 
comunidade �, a instalação de uma fábrica 
d e  g e l o ,  e m  a n d a m e n t o,  e m  u m 
investimento de R$ 580 mil, além de 
repasse de R$ 80 mil ano para a Colônia de 
Pescadores Z-14.

Detecta Metais, da Secretaria de Turismo.

Programação
Na manhã de sexta-feira (8), a Creche 

São Sebastião vai apresentar o �Pout Porri 
Fundo do Mar�, com o Maternal II, a partir 
das 9h30; em seguida, a EM Prof ª Maria 
Virgínia Silva, da Barra do Una, apresenta a 
Puxada de rede; às 10h10 EM Prof º 
Antonio Luiz Monteiro, de Boiçucanga 
traz a música de �De Janeiro a Janeiro�. Às 
10h30 será a vez da Banda Percussão 
entreter o público. Com o tema �O Brasil 
de todas as cores�, a Turma do Nosso 
Amiguinho fará a apresentação ao público 
do evento às 11h e às 14h.

Às 15h a diversão �ca por conta da EM 
Prof ª  Luiza  Helena de Barros ,  de 
Barequeçaba, com a Cup Song �Ise Cup 
Song�. A EM Cynthia Cliquet Luciano, da 
Enseada, traz ao palco o Coral Libras com 
a música �Aquarela�, de Toquinho. Os 
a l u n o s  d o  ba i r ro  tam b ém  f arão  a 
apresentação da música �Change the 
World� de Eric Clapton.

Quem fecha o ciclo de apresentações da 
V Mostra Educacional, às 15h40, serão os 
alunos da EM Prof ª Luiza Helena de 
Bar ros ,  com Cup Song �show das 
poderosas�. 

Foto: Halsey Madeira

Cerca de quatro mil alunos 
devem participar da V 
Mostra Educacional

aprenderam no ambiente escolar. Além da 
comunidade ter acesso a esse conteúdo, é 
possível fazer um intercâmbio entre as 
escolas, o contribui ainda mais para a 
qualidade do ensino de cada unidade�, 
destacou a secretária da educação, Angela 
Couto.

O objetivo da Mostra Educacional é permitir 
que as unidades escolares mostrem as 
d i f e re n te s  f o r m a s  d e  a p re n d i z age m 
construídas por seus alunos por meio de 
várias linguagens, seja verbal, não verbal, 
matemática, artística, corporal, entre outras.

C e r c a  d e  q u a t r o  m i l  e s t u d a n t e s 
sebastianenses participarão do evento.

Eles apresentarão à população o resultado 
de parte do que realizaram em sala de aula 
durante o ano letivo.

Na abertura das atividades, a professora 
Viviana e Companhia EAPE apresentam no 
palco a �Contação de história�. Na sequência, 
será realizada a entrega o�cial das medalhas 
aos alunos do ensino fundamental que se 
destacaram na OBA (Olimpíada Brasileira de 
Astronomia). Por volta das 20h30, o público 
poderá prestigiar a apresentação da banda 
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