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Uma ação conjunta entre a 
prefeitura de São Sebastião e a de 
Caraguá vai melhorar as condições do 
rio  Perequê Mirim, que fica na divisa 
entre os dois municípios.

A Regional Costa Norte de 
São Sebastião, vinculada à Seadre 
(Secretaria das Administrações 
Regionais) foi a responsável pelo 
trabalho.

O rio Perequê-Mirim é 
oficialmente o marco divisório entre 
os dois municípios segundo dados 
do Departamento de Geografia do 
Governo do Estado de São Paulo. 

São Sebastião e Caraguá 
juntas na limpeza de rio

Limpeza do rio Perequê 
Mirim traz benefícios à 
comunidade

Quem acompanhar o rio pelas margens 
poderá ver – pelo menos a cada 100 
metros –, uma estaca de concreto 
contendo os detalhes da divisa e o 
posicionamento geográfico do marco 
conforme os pontos cardeais.

Com início na Serra do Mar, mais 
precisamente no bairro da Limeira 
e terminando na praia do Canto do 
Mar, ambos em São Sebastião, o 
rio que   tem aproximadamente seis 
quilômetros de extensão,   concentra 
todo o fluxo de águas pluviais de três 
bairros Jaraguá, Perequê-Mirim e 
Pegorelly, os dois últimos em Caraguá.

De acordo com a Regional, que 
acionou seis homens e duas roçadeiras 
para o trabalho, a ação começou há 
10 dias. Devido ao difícil acesso, o 
mato roçado foi puxado da margem 
para abrir o espaço e facilitar o 
fluxo de águas pluviais.

A Secretaria de Obras Públicas agora conta com a tecnologia do 
tablete no auxílio de vistoria em obras e projetos. Os fiscais tem acesso 
a arquivos com as obras fiscalizadas.

De acordo com o diretor de Obras Públicas, Ricardo Rubson, o 
aparelho agrega facilidade aos trabalhos diários. “É importante essa 
tecnologia, pois ajuda na possibilidade de solução mais rápida para os 
problemas durante as vistorias nas obras”, disse. “Torna mais tranquila a 
decisão especifica para o local”, destacou o engenheiro.

O fiscal de Obras, Rafael Vilela, comentou a relevância do 
aparelho.“Carregamos os projetos no Tablet e de acordo com a 
necessidade da obra fazemos as alterações na hora, uma ajuda importante 
para nosso trabalho”, observou.

Os aparelhos já estão prontos à disposição dos fiscais.

São Sebastião já conta com tablets 
para fiscalização de obras públicas

Novos aparelhos vão auxiliar em decisões 
específicas para diferentes locais

Nova tecnologia vai dinamizar o trabalho dos fiscais
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Decreto 5802/2013 - publicado na Edição 057 de 19 de junho de 2013, o 
texto correto é o seguinte:

DECRETO Nº 5802/2013

ERRATA

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.   
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais e,                    
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 3461 de 15 de março 

de 2013, requerido por ANGELO CORREDATTO BARCIELLA que solicita 
benefício de pensão, por óbito em 24/09/2010 do servidor na ativa, SADAO 
MORINAGA, matrícula nº. 6122-1, que exercia o cargo de Dentista 40h 
desde 01/08/1978.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
23/04/2013, 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 declarado PENSIONISTA, nos termos da Lei, e em razão 

da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Homoafetiva por Morte 
– Processo Judicial nº 587.2011.006685-9, Ordem 1.896/2011, o Senhor 
ANGELO CORREDATTO BARCIELLA, na condição de companheiro.  

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 24 de setembro de 2010, revogando-se as 
disposições em contrário.  

São Sebastião,         12     de junho de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006280/2013

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONCESSIONÁRIA: SARHAN LIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 
CNPJ Nº 12.630.515/0001- 54
OBJETO: NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
NO IMPORTE DE 20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 
Nº 2012SECTU119.
SÃO SEBASTIÃO, 24 DE ABRIL DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 60.486/14 (DJ N.º 03/14), com fundamento no inciso IV do Artigo 24º 
da Lei 8666/93 e suas alterações, para aquisição de medicamentos, em 
atendimento a Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 23 de abril de 2014.

REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

“Dispõe sobre a criação da “Coordenadoria da Mulher e dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 5º, inciso XIX, da Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Complementar:
Artigo 1°- Fica criada na estrutura administrativa do Município, objeto da Lei Complementar nº 60/2005, a Coordenadoria Municipal da Mulher.
Parágrafo único- O Órgão de que trata o “caput” deste artigo é vinculado ao Gabinete do Prefeito e será por este subsidiado quanto à estrutura 

administrativa, aos equipamentos e ao quadro de pessoal.
Artigo 2º- Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão livre nomeação, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais, com 

lotação no Gabinete do Prefeito, a saber:
I- 1 (um) cargo de Chefe de Divisão, com remuneração mensal correspondente à referência C-4, da Tabela de Referência salarial do Quadro de 

servidores em comissão de livre nomeação e exoneração.
II- 1 (um) cargo de Assessor Técnico Administrativo, com remuneração mensal correspondente referência C-6, da Tabela de Referência salarial do 

Quadro de servidores em comissão de livre nomeação e exoneração.
§ 1º - O Chefe de Divisão será o coordenador dos trabalhos realizados pelo órgão ora criado.
§ 2º - Compete ao coordenador articular todas as ações atribuídas por esta lei à Coordenadoria da Mulher e mais a de assessoria direta do Gabinete 

do Prefeito e o amplo contato com as autoridades locais e organizações regionais que se envolvam com o tema de que cuida esta lei, bem como a 
apresentação ao Gabinete do Prefeito de relatório mensal pormenorizado da sua atuação e dos eventos de que tiver conhecimento, nos limites de suas 
atribuições, e propor soluções viáveis.

§ 3º - Compete ao Assessor Técnico Administrativo organizar o setor com os registros da clientela atendida e dos encaminhamentos eventualmente 
feitos, organizar e divulgar os eventos programados pela Coordenadoria, elaborar relatórios mensais; acompanhar diariamente a publicação de leis e 
decretos do interesse da Coordenadoria e recepcionar a clientela que a ela demandar e elaborar estatística dos episódios que se relacionem com o gênero 
feminino.

Artigo 3º- A Coordenadoria de que trata esta lei tem como finalidade precípua assessorar, assistir, apoiar e acompanhar ações, programas e projetos 
voltados à mulher.

Artigo 4º- São as seguintes as atribuições da Coordenadoria da mulher, dentre outras a fins:
I- Prestar assessoramento às ações políticas relativas à condição de vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão, que 

sustentam a sociedade discriminatória, visando à promoção da cidadania feminina e a igualdade entre os Gêneros.
II- Prestar apoio e assistência ao diálogo e ao debate com a sociedade e com os movimentos sociais no Estado, por meio de realização de fóruns 

regionais para articulação de ações e recursos em políticas de gênero, bem como participar de fóruns, encontros, reuniões, seminários e outros eventos 
que abordem questões relativas à mulher.

III- Prestar assessoramento e articular-se com diferentes órgãos do Governo em programas dirigidos à mulher, com temas do seu interesse, que 
envolvam saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, agricultura, raça, etnia e comunicação.

IV- Prestar assistência aos programas de capacitação, formação e conscientização da comunidade.
V- Prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em questões que digam respeito aos direitos e amparo da mulher.
VI- Acompanhar o cumprimento da legislação relativa aos direitos da mulher e orientar o encaminhamento a quem de representações relativa à 

discriminação da mulher.
VII- Promover a realização de estudos, de diagnósticos, de pesquisas com vistas à formação de banco de dados relativos à situação da mulher na 

sociedade.
VIII- Promover intercâmbio com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras envolvidas no tema e nos limites desta lei. 
IX- Coordenar e administrar ações e projetos específicos relativos às políticas voltadas à mulher. 
X- Executar outras atividades correlatas bem como as que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior.
Artigo 5º- A Coordenadoria poderá expedir instruções normativas para o seu funcionamento e para as execuções de suas tarefas, a serem previamente 

aprovados pelo Prefeito.
Artigo 6º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão na seguinte dotação orçamentária: 08.244.4006.2.147 – na unidade 

orçamentária: 13- Gabinete do Prefeito Programa: SOS Mulher, ação: atendimento à mulher.               
Parágrafo Único – Fica ainda autorizada a criação, por meio de Decreto do Poder Executivo, das categorias econômicas necessárias, suplementadas 

se houver necessidade.
Artigo 7º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 22 de abril de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR   nº   013/2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 174/2014

LEI Nº 2277/2014

“Dispõe sobre autorização para repasse de recurso à ABRAMT – 
Associação Brasileira dos Municípios com terminais Marítimos, Fluviais 
e Terrestres para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara dos Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a repassar para à 
ABRAMT – Associação Brasileira dos Municípios com terminais Marítimos, 
Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás 
Natural, com CNPJ n º 05.419.535/0001-15, com sede nesta cidade, a 
importância de até R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro  mil reais).

Parágrafo único: As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta da dotação orçamentária n º 04.122.7001.2.234, código 
reduzido 146, natureza da despesa 3.3.90.39 e onerará a Secretaria de 
Governo.

Artigo 2º- O repasse será efetuado em 09(nove) parcelas mensais 
iguais, e consecutivas, a partir do mês de abril de 2014, inclusive, e servirão 
para cobrir despesas necessárias, e mensalidades na área de assessoria 
jurídica especializada bem como perícia técnica e outras despesas, no 
âmbito das ações promovidas por outros municípios, nos limites de sua 
atuação.

Artigo 3º- O Poder Executivo fica autorizado, em sendo necessário, 
a abrir crédito adicional para fazer face às despesas decorrentes da 
execução da presente.

Artigo 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 São Sebastião,   14 de abril de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº007/2014

LEI Nº 2278/2014

“Cria a CAMERATA DIFUSA DE SÃO SEBASTIÃO e dá outras 
providências.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São 
Sebastião aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1º- Cria a CAMERATA DIFUSA DE SÃO SEBASTIÃO como 
manifestação cultural da música popular e clássica no município de São 
Sebastião.  

Artigo 2º - A CAMERATA desenvolverá suas atividades na Secretaria 
de Cultura e Turismo do município, que reconhece a composição dos 
envolvidos:

I – Dez músicos;
II- Um administrador responsável pelo desenvolvimento do Projeto.
Parágrafo Único: Trata-se de um Projeto sem fins lucrativos que 

mantém uma única composição e que desenvolve suas apresentações em 
praça pública em diversos períodos do ano no intuito de proporcionar a 
boa música a todos. 

Artigo 3º - O Executivo Municipal regulamentará por Decreto a presente 
LEI, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reconhecerá essa 
atividade como Expressão Cultural do Município de São Sebastião.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,  16  de abril 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  53/2013

Autoria do Vereador: Ernane Primazzi “Ernaninho”

“Altera representatividade do Conselho Municipal da Educação - 
C.M.E.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião,

CONSIDERANDO o Decreto 5.841 de 8 de agosto de 2013
D E C R E T A:

Artigo 1º- Ficam substituídos as representantes da Secretaria da 
Saúde, item I, inciso I do artigo 1º do decreto 5.841/2013, Senhora Mária 
do Carmo Almendagna Gomes (Titular) e Senhora Marta Festa (Suplente) 
pelo Senhor Márcio Batista Tenório (Titular) e Dr. Rui Carlos Barbosa 
(Suplente).

Artigo 2º- Fica substituída a representante da APAE inciso I do artigo 
1º do decreto 5.841/2013, Senhora Enaida Rodrigues Gomes (Titular) pela 
Senhora Georgianne Camilo de Oliveira (Titular).

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  22  de abril de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6054/2014

RETIFICAÇÃO
No extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato administrativo 
2010SEGUR019, processo administrativo nº 60.252/10, publicado na 
edição nº 112, do dia 17.04.2014 na página nº 03, onde se lê “alteração 
do valor pago a título de aluguel”, leia-se “não houve alteração do valor 
pago á título de aluguel”.  

RETIFICAÇÃO
Na edição n° 105, do dia 19 de março de 2014, na 01º página, onde consta o extrato 
do 02° termo aditivo tendo como contratado Vanderley Alves da Silva, o número do 
contrato é 2011SESAU095, processo administrativo nº 61.749/11, não houve reajuste 
e o valor é R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.460/14 (IN nº 015/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de passes escolares aos professores e vales transporte 
aos servidores públicos da Secretaria de Educação, com recargas de 
crédito “on-line”, através do cartão transporte comum e cartão estudante, 
em atendimento a Secretaria de Educação.

São Sebastião, 23 de abril de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.458/14 (IN nº 014/14), com fundamento no “caput” 
do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 
empresa para fornecimento de vales transporte intermunicipal aos usuários 
atendidos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano e seus 
Núcleos descentralizados.

São Sebastião, 23 de abril de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Verdescola inaugura para a comunidade a sede 
do instituto na Vila Sahy, Costa Sul da cidade. O 
novo prédio é amplo e foi projetado para oferecer 
uma estrutura propícia ao desenvolvimento de 
diversas ações.

O espaço conta com salas de aula, de dança, 
informática e salas para cursos de geração de renda. 
Além disso, há uma sala ambiente pra música, 
cozinha experimental para as aulas de gastronomia, 
biblioteca, quadra, entre outros.

A primeira filial do projeto em São Sebastião 
surgiu em 2008, mas o Verdescola já atuava no 
município anteriormente. O trabalho sempre foi 
desenvolvido junto às comunidades locais da Vila 
Baiana, Vila Mosquito, Sahy, Vila Paraíso e Baleia 
Verde, na Costa Sul. Em média, 350 pessoas são 
beneficiadas pelas ações, entre crianças, jovens e 
demais membros da comunidade.

Nova sede do Verdescola 
é entregue à comunidade

Novo prédio conta com salas de aula, 
ambiente para música, gastronomia, 
biblioteca e quadras

Fachada nova sede do Instituto Verdescola

A finalidade do instituto é promover a educação, 
o desenvolvimento humano e comunitário por 
meio de ações socioeducativas e socioambientais, 
com atividades de valores humanos, artes, 
informática, leitura e interpretação, lógica, música, 
capoeira, entre outras. Também é oferecida a 

capacitação das mães em oficinas para geração de 
renda complementar.

A construção do prédio que abrigará o instituto 
a partir de agora ocorreu por meio de uma parceria 
com a prefeitura de São Sebastião, que cedeu essa 
área. O funcionamento se dará por meio de um 
termo de cooperação mútua entre prefeitura e a 
entidade.

De acordo com a secretária de educação, um 
diferencial é que o Verdescola passou a ter vínculo 
pedagógico de orientação com a Secretaria 
Municipal da Educação.

Com isso, o trabalho acontece de forma alinhada 
com a proposta pedagógica da rede municipal de 
ensino, de forma a contribuir em três segmentos 
importantes: qualidade da alfabetização, qualificação 
de mão de obra e geração de renda.

O Verdescola é um projeto que vem ao 
encontro dos anseios dessa comunidade e atua a 
partir das dificuldades identificadas pela gestão 
pública. As atividades complementam o que é 
trabalho nas escolas regulares, o que permite 
resultados ainda mais positivos”, comentou a 
secretária.
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Mais quatro médicos cubanos se 
apresentaram à prefeitura e em breve 
vão atender no Programa Saúde da 
Família, nos bairros da Topolândia, 
Barequeçaba e Juquehy.

Graduados pelo Instituto Superior 
de Ciências Médicas Santiago de 
Cuba, Yanelis Licea Zambrano e 
Pedro Enrique Vazquez, clínicos 
geral, são casados e vieram da cidade 
de Granma.   Ele, com 17 anos de 
experiência e ela com 11. Serão 
lotados no Centro de Saúde da 
Topolandia, região central, da cidade. 
Já o médico Odelmis Alvarez Rivero e 
a médica Mildrey Baldemira, também 
clínicos geral, vieram da cidade 
de Las Tunas e são formados pela 
Universidade de Ciências Médicas 
Camaguey. Ambos com mais de 7 
anos de experiência, irão atender 
nos bairros de Juquehy, costa sul do 
município, e Barequeçaba, região 
central.

Prefeito recebe os novos profissionais 
do programa Mais Médicos

Com esta equipe o quadro 
de médicos estrangeiros 
sobe para cinco na cidade

Estrangeiros vão compor as equipes dos PSFs do município.

Os profissionais aguardam apenas 
a liberação da certificação pelo 
Ministério da Saúde, para começarem 
a atender nas unidades.

O secretário da Saúde destacou 
que, com essa nova equipe e após o 
concurso promovido pela Fundação 
Municipal de Saúde, a demanda 
de médicos na cidade estará 
saneada. “Esse é o nosso objetivo, 
apesar das dificuldades, estamos 
trabalhando para ter profissionais 

em todas as unidades”, explicou. 
Já o prefeito declarou ser favorável 
ao programa Mais Médicos, e se 
fosse possível contrataria muitos 
outros.   “No início houve uma 
pressão muito grande pela classe, 
aqui no Brasil,   que era contrária 
ao projeto do Governo Federal, 
achando que haveria desemprego na 
área.

Contudo, a questão é oposta, 
já que havia uma escassez de 

profissionais no mercado”, enfatizou. 
Durante o encontro, o prefeito explicou 
alguns procedimentos e necessidades 
que deveriam ser atendidos. 

No entanto, a maior 
recomendação  aos novos 
profissionais,   é que o atendimento 
seja humanizado e acolhedor. 
“Ninguém vai ao médico para passear. 
Essas pessoas estão ali não por querem 
e sim porque precisam, desta forma, a 
atenção e a educação desprendida a 
cada paciente é fundamental. Quando 
se atende um paciente com respeito 
e carinho, a probabilidade de bons 
resultados aumentam”, completou 
o prefeito. Em fevereiro, a cidade 
recepcionou a médica argentina 
Monica Aguirre que já está atuando 
na unidade de Cambury, na costa sul.

Todos os profissionais passaram 
por avaliações exigidas pelo programa. 
O investimento financeiro em cada 
profissional é 90% custeado pela 
Prefeitura, já que o Governo Federal 
apenas incentiva a contratação, 
descontando o valor correspondente 
no repasse dos recursos obrigatórios 
destinados ao município.

Cristiano Rodrigues Gonçalves, 
assessor de Desenho em Quadrinhos 
da Fundação Cultural e Educacional 
Deodato Santana, comemora os 
bons resultados de suas aulas na 
Escola Municipal Walfrido Maciel 
Monteiro, no Morro do Abrigo, 
região central de São Sebastião. 
As aulas do professor abrangem a 
pintura, o desenho e o grafite. O 
assessor trabalha imagens de 
ambiente como flores e elementos do 
oceano, fábulas e folclore. Segundo 
o professor, nas próximas semanas 
ele deve começar a utilizar a computação 
gráfica nas suas aulas.

A história de Gonçalves com a arte 
começou com o desenho em quadrinhos 
e depois passou para o grafite. 

Eu gostava muito de desenho em 
quadrinhos, meu pai lia muito 
gibi e eu pedia pra ver”, disse, “A 
leitura virou hábito, ele colecionava 
gibis em preto e branco, depois 

Parceria entre Fundação Cultural e escolas 
da rede pública tem ótimos resultados

Cursos abrangem pintura, 
desenho e grafite

Alunos aprendem e se divertem nas aulas de desenho

que ele lia eu pegava todos, lia 
e tirava as folhas para copiar os 
desenhos”, acrescentou.

Em 1996, o artista fez oficinas 
com o então professor de desenho 
Reinaldo Vasques e participou de 
outras modalidades como o teatro. 
“Fiz desenho e junto também o teatro, 
onde eu desenhava os cenários”, 
lembrou.

Os desenhos possibilitaram a ele 
uma viagem para a Alemanha, onde fez 
algumas obras em mosaico. “Fiquei 
muito feliz com o convite”, afirmou, 
acrescentando ter feito algumas 
figuras de tartarugas com 
aproximadamente 30 metros, 
em locais públicos usados como 
bicicletários.

Gonçalves atua desde 2005 nas 
oficinas culturais da cidade. O artista 
começou como professor de grafite, 
mas como sua turma era constituída 
em sua maioria por crianças e 
adolescentes, resolveu mudar a oficina 
para desenho em papel. “O motivo, 
foi a tinta e o spray utilizados 
para grafitar, algumas latas são 

tóxicas e não fazem bem para as 
crianças.

Hoje, o professor tem pouco mais 
de 20 alunos na escola Walfrido. 
Segundo ele, o desempenho dos 
alunos esta bem legal. “Tenho tido um 
ótimo retorno; eles socializam mais. 
Existe uma inclusão entre eles, 
antes eram muito tímidos”, observou. 
“Estou tendo um feedback bom dos 

professores da escola, e a diretora, 
junto com a psicopedagoga, tem 
elogiado bastante nosso trabalho aqui”, 
finalizou.

SERVIÇO:
As aulas acontecem às terças 

e quartas-feiras das 9h às 12h 
ou das 13h às 16h. Mais informações na 
secretaria da escola.
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