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O anúncio das novas torres foi feito durante a entrega da quarta fase da Rua da 
Praia. O Centro de Operações Integradas da Prefeitura de São Sebastião vai ganhar 
uma nova sede, terá interligação com 50 câmeras. Destas nove serão inteligentes, 
além de 25 rádios comunicadores que serão distribuídos entre a Defesa Civil, 
SAMU e Guarda Civil Municipal.

O sistema será interligado a três torres de transmissão e prevê o treinamento 
de operadores na área de inteligência. De acordo com o prefeito Ernane, as torres 
vão possibilitar a implantação do sistema de segurança nas Costa Sul e Norte do 
município. O processo de licitação será aberto em abril e deve terminar em Maio. 
A implantação do sistema, deve levar mais 60 dias, prevendo-se que o sistema 
deve estar pronto para operar entre os meses de outubro e novembro deste ano.

NOVO CEMITÉRIO CENTRAL ENTRE AS OBRAS ANUNCIADAS
Outra obra de estruturação anunciada pelo prefeito durante a cerimônia de 

entrega das obras na Rua da Praia foi a do Cemitério Central que já está com 
projeto pronto e licenças liberada pela CETESB.

Hospital na Costa Sul 
Ernane reafirmou também que os recursos para a finalização da obra do hospital 

da Costa Sul, que já estão com 52% prontos, está reservado e os trabalhos serão 
retomados em junho, aguardando-se apenas a finalização do processo de licitação. 

Região Central
A quarta fase da Rua da Praia, que contemplou a orla que vai da Praça 16 de 

Março até a prainha do Tebar  ganhou decks e, em um aproveitamento sustentável. 
O antigo murinho de pedras ganhou coberturas de madeira, transformando-se 
em bancos.

Simultaneamente o prefeito fez a entrega das ruas Auta Pinder, Mario Olegário 
Leite, que receberam troca de asfalto, e o tamponamento da rua Ipiranga. A 
arborização da orla também recebeu iluminação especial.

Praça Por do Sol em Boiçucanga
A obra da praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, também começa em junho, em 

um projeto que contempla sala para eventos com 350 lugares, pista de skate e 
estacionamento, entre outras melhorias.

Calçamentos
Outro investimento importante e que deve ter início nos próximos três meses, 

será o calçamento de mais 44 ruas ao longo do município, em um aporte que passa 
dos R$ 12 milhões. Os bairros contemplados são: Boiçucanga, Baleia e Barra do 
Sahy, na Costa Sul; Canto do Mar, Cigarras, Jaraguá e Enseada, na Costa Norte, 
além do bairro de Barequeçaba, na região central.

A obra faz parte do PAC 2 – fase 2, totalizando 244 ruas pavimentadas, com 
previsão de entrega para o segundo semestre de 2016.

Obras já iniciadas
Entre as obras já iniciadas ou com ordem de serviço, Ernane destacou a 

reforma do posto de Saúde da Topolândia, Creche de Barra do Sahy, Creche da 
Topolândia (investimento de R$ 1 milhão só na creche do Topo), Praça Romão 
Teixeira, UBSs Canto do Mar, Pontal da Cruz e Boiçucanga, (que juntas somam 
R$ 1,5 milhão em investimentos) CRAS Canto do Mar e Topolândia, CACA 
Topolândia e Centro Esportivo do Jaraguá (no antigo Paliteiro, que somados 
chegam a outros R$ 2 milhões de investimento), UPA Centro (um investimento 
de mais de R$ 1,8 milhão); Quadra de Cambury, Praça do Kite Surfe e finalização 
do Centro Histórico.

São Sebastião ganhará torres de transmissão para
monitoramento integrado da Costa Norte à Costa Sul
Durante a entrega da quarta etapa da Rua da Praia

o prefeito anunciou novas obras

Obras em licitação
Há também as obras que estão em processo de licitação e que em breve deverão 

ser iniciadas. São elas: Portal de Entrada do Canto do Mar e Iluminação da SP-55 
e Praça da Enseada.. Nos próximos 30 dias também será publicado o edital para a 
obra da nova escola de Juquehy, que atenderá cerca de mil alunos.

2016
Na projeção para 2016 estão  o Paço Municipal, calçamento da Topolândia, 

pavimentação da Mãe Bernarda, Sertão de Cambury e Areião, iluminação da 
avenida Guarda Mor Lobo Viana e revitalização da Praça do Surfe, em Maresias. 

Obras entregues no momento 
Entre as obras recentemente entregues estão a remodelação da Praça da 

Vela e a quadra da Fatec, que juntas chegam a um montante de R$ 800 mil em 
investimentos. Para este final de março e início de abril estão programadas a 
entrega do ginásio poliesportivo do bairro de Juquehy, que representa um aporte 
de mais R$ 1,3 milhão em investimentos; melhorias na Praia de Barequeçaba, que 
contará com quiosque, fraldário e banheiros (mais R$ 300 mil de investimento); 
além da reforma das quadras do Balneário (aporte de R$ 250 mil).
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RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2014
RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 56.340.349,83 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 11.111.063,61 12.361 - Ensino Fundamental 35.354.758,94
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 51.170.402,86 12.365 - Educação Infantil 25.365.105,41
Imposto de Renda Retido na Fonte 21.531.621,99 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 68.974,40
Dívida Ativa de Impostos 4.543.966,89 12.367 - Educação Especial 368.775,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 2.121.529,39 ( = ) Total da Despesa do Ensino 61.157.613,75
Multa/Juros provenientes de impostos 0,00 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 11.008.127,79
Fundo de Participação dos Municípios 27.402.216,63 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 0,00
Imposto Territorial Rural 20.953,00 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 301.171,20 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 50.149.485,96
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 59.729.356,27 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 52.354.682,23
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 8.046.549,24 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 482.745,98 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 33.193.976,92
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 242.801.926,89 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 69.310.191,27

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 28,55%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 12.060.747,74
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 359.525,05
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 53.818.324,34 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 97,29%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 282.856,96 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 81,64%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 66.521.454,09
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 309.323.380,98 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 47.154.124,22 

_________________________________________      ___________________________________________ _______________________________________
PROFª ANGELA COUTO ERNANE BILOTTE PRIMAZZI OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JULIÃO
Secretário(a) da Educação Prefeito(a) Municipal Diretor Financeiro

“Dispõe sobre a declaração de utilidade pública a 
Associação de Motociclistas Moto Clube Cavalo 
Marinho”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de 
São Sebastião,no uso  de suas atribuições  legais faz 
que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e 
promulga, com vetos,   a seguinte Lei:

Art. 1º- É declarada de utilidade pública a 
ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS MOTO CLUBE 
CAVALO MARINHO, inscrita no CNPJ sob nº 
10.690.878/0001-50, com sede neste município, à rua 
Vereador João Orlando de Carvalho nº 383, no Bairro 
Pontal.

Art. 2º- vetado.
Art. 3º- Cessarão  os efeitos da declaração de utilidade 

pública caso a entidade:
I –  vetado
II – Substitua os fins estatutários ou negue-se a prestar 

serviços nestes compreendidos.
III – Altere a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) 

dias contados da averbação no registro público, não 
comunique a ocorrência ao Departamento competente 
da Prefeitura Municipal de São Sebastião.              

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

São Sebastião,         20       de março de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação 
data supra.

Projeto de Lei  nº  32/2014
Autoria do Vereador: Luiz Antonio de Santana Barroso

LEI Nº 2318/2015
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Parceria entre Prefeitura de São Sebastião e SEBRAE Móvel tem por objetivo 
prestar atendimento a empresários da cidade, esclarecendo dúvidas, assessorando 
empreendedores. A ação acontecerá na Praça do Coreto de 30 de março a dois de 
abril, das 9h às 17h.

Os comerciantes locais contarão com   apoio de servidores municipais 
(Tributação e Vigilância Sanitária), do Posto SEBRAE de Atendimento ao 
Empreendedor de São Sebastião, do Conselho Regional de Contabilidade e das 
Instituições Financeiras  como Banco do Povo, Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal. 

Em apenas uma consulta os interessados terão acesso a informações sobre abertura 
e encerramento de empresas, setor de tributação (viabilidade e ICAD), crédito 
e abertura de conta corrente para pessoas jurídicas. Os  Microempreendedores 
Individuais  poderão ainda consultar pendências de pagamentos da taxa mensal e 
fazer sua declaração de renda anual. 

Esta é uma oportunidade pra quem já é um empreendedor ou pretende abrir 
uma empresa.

SEBRAE São Sebastião
A iniciativa do SEBRAE, por meio do Posto de Atendimento ao Empreendedor, 

conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simulares de Ubatuba, Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião e Associação Comercial 
e Empresarial de São Sebastião.

Atendimento Sebrae Móvel acontecerá 
entre 30 março e dois de abril

Empreendedorismo é a palavra de ordem para 
empresários do século XXl

Oportunidade para pequenos e médios empresários

Serviço:
A Praça do Coreto fica na Rua Sebastião Silvestre Neves onde fica a Igreja 

Matriz.

Os 36 novos servidores   aprovados   em concurso realizado pela prefeitura 
receberam a visita do prefeito Ernane Primazzi  na Secretaria das Administrações 
Regionais. Eles foram admitidos  para dinamizar os serviços de manutenção do 
município.

Recepcionado pelo secretário da Seadre, Sérgio Felix, o Serginho, pelo 
secretário adjunto, Antero Ventura Alves, o “Tero”, e o diretor da Regional 
Centro, Luiz Antônio Laurentino, “Sombra”, o prefeito deu boas-vindas aos novos 
contratados e destacou a importância dos servidores e da Seadre na limpeza e 
manutenção dos espaços públicos da cidade. Durante a visita, o prefeito anunciou 
a chegada de mais 15 servidores braçais para reforçar a equipe composta pelos 
novos convocados e demais funcionários.

O secretário Serginho, também frisou a importância da chegada dos 51 
novos servidores braçais. ‘Permitirá acelerar o nosso trabalho. Com o apoio e a 
disposição dos servidores vamos transformar os bairros”.

Após a apresentação, os novos contratados participaram de trabalhos 
executados na Vila Amélia, entre eles: capina, limpeza de calçadas e pintura de 
guias. A Seadre realizará também mutirão de limpeza na Topolândia.

O centro da cidade já recebeu o mutirão com serviço de capina, limpeza 
e pintura de guias, etc. Em Maresias, o trabalho, acompanhado pelo secretário 
adjunto “Tero”, aconteceu no final de semana. Foram retirados mais de 100 

Secretaria das Administrações Regionais 
recebe 36 novos servidores

A visita do prefeito foi acompanhada pelo secretário da Seadre, Sergio Felix

Durante a visita, foi anunciada a chegada de mais
15 novos servidores concursados, em abril

caminhões de material, em uma limpeza que recolheu poda de árvores, entulho 
e lixo e também realizou capina em ruas, calçadas, limpeza de vala e tubulações 
pluviais, além de pintura de guias.
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A reação do público presente ao espetáculo no Teatro Municipal de São Sebastião 
foi contagiante. Entre gargalhadas e intervenções espontâneas das crianças, pais 
e filhos se encantaram com a história “Em Busca do Ingrediente Secreto”, trazida 
pela trupe paulistana Chica e Olga Ateliê de Criações, da Cooperativa Paulista de 
Teatro.

O espetáculo faz parte da parceria da Secretaria De Cultura e Turismo municipal 
com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Circuito Cultural Paulista.

A história gira em torno de uma grande aventura em busca de um ingrediente 
secreto para a receita de duas palhacinhas, que têm o grande desafio de preparar 
uma receita incrível e vencer o Festival Gastronômico da Tia Gertrudes.

Com a ‘ajuda’ do surpreendente Fogão Maravilhoso, elas percorrem lugares 
inimagináveis, tudo num piscar de olhos, e convidam todos os presentes a 
embarcarem juntos numa divertida e intrigante história. 

A resolução do cenário é bastante simples, mas nem por isso menos encantador, 
onde tal Fogão Maravilhoso e as cozinheiras vivem o seu cotidiano beirando 
muitas vezes o absurdo e o fantástico, aproximando-se em muitos aspectos dos 
desenhos animados da TV. 

Ana Lúcia da Nóbrega trouxe a pequena Melissa Nóbrega, de 8 anos para 
viverem juntas mais uma experiência por meio do teatro. “Sempre fico atenta 
a programação e não penso duas vezes quando o assunto é trazer a Mel para 
vivenciar momentos encantadores, e esta noite não foi diferente. O espetáculo 
foi surpreendente e muito envolvente, até mesmo eu não consegui controlar as 
gargalhadas diante de uma história muito bem contada e essencialmente lúdica e 
pedagógica”, relata Ana Lúcia.

Ao final do espetáculo as atrizes foram ao saguão interagir ainda mais com o 

público e tiraram muitas fotos com as crianças.

“Em Busca do Ingrediente Secreto” 
um espetáculo lúdico e divertido

Trupe paulistana, Chica e Olga Ateliê de Criações, arrancou 
risadas e mexeu com a imaginação de crianças e adultos

Personagens contam história infantil e divertem público do Teatro Municipal de São Sebastião

A trupe
A companhia teatral Chica e Olga Ateliê de Criações, da Cooperativa Paulista 

de Teatro Criada, foi criada em 2011 na capital paulista, nascendo do encontro 
das atrizes e palhaças que dão vida às personagens, Lívia Rios e Sílvia Brunello.

Com o intuito de desenvolver uma linguagem própria, decidiram iniciar uma 
pesquisa relacionada à construção e fortalecimento de um trabalho de dupla com 
base no teatro físico e a linguagem de palhaço.

Em meio a este processo, surgiu a parceria com a atriz e preparadora corporal 
especializada na linguagem da mímica e do teatro físico Natália Coehl, que chegou 
para acrescentar novas possibilidades à pesquisa já em andamento.

Teve início, então, uma investigação mais profunda sobre as possibilidades 
corporais de cada uma das atrizes, tendo como foco a comicidade e a verdade 
cênica. 

Desta forma nasceu Chica e Olga Ateliê de Criações, com Lívia Rios, Natália 
Coehl e Sílvia Brunello; “Em Busca do Ingrediente Secreto” é o primeiro 
espetáculo do grupo.

A companhia tem por objetivo levar a beleza da vida existente nas relações 
entre as pessoas e a base do trabalho se direciona para acolher o que de mais belo e 
autêntico em cada uma das atrizes, para assim conceber espetáculos que possuam 
espontaneidade, vida e presença cênica.

A trupe se interessa pelas variadas possibilidades de interação com o público 
e, assim,   apresenta o projeto de contação de histórias ‘Cozinhando Histórias’, 
em paralelo à criação de “Em Busca do Ingrediente Secreto”, onde propõem um 
espaço mais intimista, misturando à fantasia e ao absurdo a origem de pratos 
típicos brasileiros.

Neste espetáculo trazido à São Sebastião foram três os focos de pesquisa que 
levaram a companhia teatral a desenvolver este projeto: a linguagem do palhaço, 
o teatro físico e a estética dos desenhos animados (cartoons).

Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da companhia teatral acesse o 
link www.chicaeolga.com.

cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 185 - 23 de março de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7



Os alunos do Projeto Garoçá, no Jaraguá, Costa Norte, em parceria com o Instituto Supereco 
tiveram várias atividades diferenciadas para lembrar o Dia Mundial da Água,  em 20 de março.

Contação de histórias e a dinâmica ‘Água é Vida’ envolvendo as crianças com as ações, a 
exemplo do acróstico “Economizar”, foram algumas das atividades desenvolvidas no projeto.

O plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica como ipê amarelo, ingá, guabiroba, 
cabeludinha, grumixama, araçá, palmito Jussara, pitanga entre outras após as devidas explicações 
foi uma tarefa à parte que agradou os alunos.

No lado artístico, as turmas se divertiram com as dicas de uso e consumo de água, com a 
encenação da peça teatral “O ciclo da água” e ainda com a música do compositor Guilherme 
Arantes, “Terra, planeta água”.

De acordo com a coordenadora Luciana Gallani, o dia diferenciado foi bem produtivo e 
positivo. “Esta parceria entre o Garoçá e o Supereco tem surtido ótimos resultados a favor de 
nossas crianças”, observou.

Para a professora do Garoça, Fabiana Medeiros, o Dia Mundial da Água deve ser sempre 
marcante. “Nossa esperança é que todos possam colaborar, multiplicando seu conhecimento 
em suas casas com suas famílias”, disse. “Que juntos possamos formar cidadãos preocupados 
com o meio ambiente, e por consequência, com   a água,   que a cada dia fica mais escassa”, 
salientou. “Que no futuro, possam existir mais pessoas preocupadas em transformar nosso 
planeta, num lugar mais saudável, e que sejam nossas crianças, os agentes dessa transformação”, 
concluiu.

Segundo Luciana, a atividade envolveu não apenas os alunos e os monitores do projeto 
desenvolvido pela Setradh (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano), mas 
também vários convidados, entre eles, a coordenadora do Programa de Educação Ambiental 
Patrícia Matsuo; a técnica do Programa de Gestão Ambiental, Violeta Martinez; a engenheira 
agrônoma do Programa Gestão Ambiental, Lucélia Berbet; o turismólogo do Programa Gestão 
Local -  objetivo caminho das águas, Vagner Gonçalves;  a técnica em contabilidade e artesã, 
do Programa Ciclos Contínuos, Adelina Pimenta  e a jornalista do Supereco, Fátima Chuecco.

Projeto Garoçá e Instituto Supereco proporcionam 
atividades diferenciadas aos alunos

Ações tiveram por base a comemoração pelo
Dia Mundial da Água em 22 de março

Crianças se divertem e aprendem ao mesmo tempo com o Supereco

A última semana foi muito especial para a turma 
de iniciantes do curso básico-1 do Projeto Ventos 
& Velas da Secretaria de Esportes em parceria com 
o Sesi (Serviço Social da Indústria). Após a primeira 
semana de aula teórica chegou a hora dos novos 
alunos  irem pela primeira vez para o mar.

De acordo com Carlos Alberto de Jesus, o Carlito, 
instrutor de vela, esta foi a primeira vez que a turma 
foi para água para uma vivência especial, quando 
testam algumas habilidades natatórias e se ensinam 
algumas técnicas ao mar necessárias antes do início 
da utilização dos barcos.

Na ocasião cada aluno é avaliado sobre seus 
conhecimentos na água, como natação e medo, 
para que assim possam ser acompanhados de forma 
personalizada. “Todos, porém, sempre utilizam colete 
salva-vidas, até mesmo os que dominam o ambiente 
aquático, pois o equipamento é obrigatório”, explicou 
o instrutor.

Houve também instruções básicas de salvamento, 
como retirar uma vítima da água e primeiros socorros, 
numa aula dada pelo salva-vidas do Sesi, Diogo 
Roberto de Assis.

A experiência também incluiu a participação 
dos instrutores Venino Pontes de Matos, Pedro 

Alunos do Projeto Ventos & Velas 
recebem a primeira aula no mar 
Foi a turma de iniciantes de 2015

Paulo Ganjeiro e Wallace de Araújo Moreira, o 
Nenê,  coordenador do curso.

Ariel Kevin dos Santos Silva, 11, e Sandriele Silva 
Barroso, 15, estavam ansiosos para entrar no mar. 
“Eu procurei este esporte, a princípio, pra perder o 
medo que tinha da água e agora, mesmo com ela fria, 
não vejo a hora de poder entrar e começar o curso 
prático”, disse a adolescente. “Quero aprender tudo 
que puder e quem sabe me tornar uma instrutora de 

vela”, acrescentou  paraense que reside no município 
há um ano.

Ariel, por sua vez, falou de seu interesse pelo 
esporte. “Eu cheguei à cidade em dezembro e logo me 
interessei pela vela”, falou. “Espero aprender bastante 
para poder participar de competições e até sonho em 
ser campeão”, declarou o garoto que descobriu ser 
conterrâneo de Adrielle no curso, pois também veio 
do Pará.
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