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Nova diretoria é eleita para Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente em São Sebastião

Xadrez e surfe são destaques da agenda 
esportiva do fim de semana
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eDItal De conVocaÇÃo 
concUrSo pÚBlIco 01/2012

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SE-
BASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECE-
REM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVI-
SÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, 
CENTRO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 OU 08 DE MAIO 2015, DAS 13:00 
AS 16:30 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE 
TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

BRAÇAL
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
69 ABR 440175 JOZIANE APARECIDA DE SOUZA 

FONOAUDIOLÓGO 40h
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
9 450749      LAURA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
 
MOTORISTA
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
15 410610      TIAGO RENE GONÇALVES VIEIRA 
Professor de Ed. Básica I
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
37 450050      ROSELI PATURALSKI PRADO

Professor de Ed. Básica II (Inglês)
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
7 470253      DANIELI STEFANI
 
Professor de Ed. Básica II (Português)
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
14 470539      ELIANA APARECIDA BARBOSA 
15 450019      VAGNER SERAGLIA
 
Professor de Ed. Básica II (Matemática)
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
22 430121      MICHELI AGOSTINHO DOS SANTOS
 
Professor de Ed. Física
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
16 430526     MARCOS OLIMPIO FERREIRA DA SILVA 
 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CON-

VOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMIS-
SÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICI-
PAL.

Departamento de recursos Humanos
Secretaria da administração

30 de abril de 2015 

eDItal De conVocaÇÃo 
concUrSo pÚBlIco 01/2014

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SE-
BASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER 
NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO 
DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CEN-
TRO, NOS DIAS  04,05,06,07 ou 08 de maio de 2015, DAS 10:00 AS 
16:30 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRA-
TAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Médico Psiquiatra
Classif./Insc./ Candidato    
3        2000016775 MARCELA DO SOUTO FINK

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CON-
VOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMIS-
SÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICI-
PAL.

Departamento de recursos Humanos
Secretaria da administração

30 de abril de 2015

PERÍODO: 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2015

Acumulado Acumulado

35.567.624,16  0,00
3.489.021,13 22.729.177,89

12.064.755,49 12.150.773,86
5.015.904,90 61.320,00

12.646.085,72 0,00
465.085,89 ( = ) 34.941.271,75

0,00 ( - ) 7.895.630,41
7.531.494,86 ( - ) 0,00

1.278,44 ( - ) 0,00
0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 27.045.641,34

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 20.617.154,49 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 12.755.833,44
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 5.726.263,05 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00

174.030,12 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 6.514.134,43
103.298.698,25 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 33.287.340,35

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 32,22%
3.552.933,46

151.985,73
0,00

16.149.592,94 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 79,10%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 88.660,57 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 62,48%

19.943.172,70

123.241.870,95 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 12.416.687,29

PROFª ANGELA COUTO
Contador(a)

_______________________________________
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JULIÃO

Secretário(a) da Educação

__________________________________________      ___________________________________________
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

      Prefeito(a) Municipal

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

FUNDEB

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Recursos de Operações de Crédito

Atualização de Dívida Ativa de Impostos

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS ARRECADADAS

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Recursos recebidos do FUNDEB

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

12.365 - Educação Infantil

Total da Despesa do Ensino
Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

Dívida Ativa de Impostos

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Fundo de Participação dos Municípios 
Imposto Territorial Rural

Imposto de Renda Retido na Fonte

Multa/Juros provenientes de impostos
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O Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente de São Sebastião (CMDCA-SS) con-
ta com uma nova diretoria a partir desta quinta-feira 
(30). Os integrantes que irão compor a mesa diretora 
do conselho foram eleitos durante reunião realizada 
na sede da Secretaria da Educação, no dia 29 de abril.

O regimento interno do conselho determina que os 
mandatos sejam de dois anos. Devido a isto, Adriana 
Puertas (presidente) e Vilma do Carmo (vice-presi-
dente) deixam a mesa diretora do conselho para os 
substitutos, José Carlos de Oliveira Júnior (presiden-
te) e Marilena Maccarini (vice-presidente). A função 
de secretária será desempenhada no novo biênio por 
Cristiane Leal Assunção. É válido destacar que o pro-
cesso eleitoral atendeu às regulamentações do órgão 
fiscalizador das políticas públicas de garantia de direi-
tos, na qual a presidência da mesa deve obedecer uma 
alternância entre representantes do Poder Público e 
da Sociedade Civil Organizada. A reunião com obje-

Iuri Villas Boas, da Ryan Gracie Maresias Jiu- 
Jitsu, faturou o vice-campeonato no Boston Open 
Jiu-Jitsu, disputado nos Estados Unidos. Morador 
em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, Vilas 
Boas, participou do campeonato defendendo as 
cores do Brasil numa disputa que envolveu 1200 
competidores.

O atleta, de 36 anos, lutou em uma categoria 
acima da sua atual, ou seja, Pesado até 100,5kg, e 
depois de enfrentar 36 lutadores, chegou à final e à 
conquista a de prata para o país. Federado e regis-
trado como faixa preta pela CBJJ (Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu) e pela IBJJF(International 
Brazilian Jiu- Jitsu), Vilas Boas vem se destacando 
e conquistando diversos títulos nacionais e inter-
nacionais, fruto do seu trabalho sério, que envolve 
comprometimento, disciplina, perseverança e mui-
to treino.

No período de 2013/2014, o atleta foi bicam-
peão do Miami Open USA pela Federação (IBJJF). 
Sua trajetória em 2014, foi implacável e a sua pro-
jeção como atleta de ponta e referência no mundo 
das artes marciais tem sido confirmada a cada vitó-
ria. Na atual conjuntura, todas as conquistas o con-
sagram como atleta e ícone na história do esporte.

tivo específico da eleição foi permeada por depoi-
mentos e convites à reflexão sobre o papel do con-
selheiro e da necessidade de efetiva participação 
da Sociedade Civil no árduo trabalho de garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Adriana 
Puertas diz sair da presidência com a sensação do 
dever cumprido. Apesar disso, ela ressaltou que o 

trabalho continua, motivo pelo qual manterá atuação 
no conselho, à disposição da sociedade.

Já José Carlos, conhecido como Júnior, destaca que 
o papel do presidente é tão somente refletir a opinião 
do grupo, que vem se mostrando coeso e consensual 
em seus atos, o que lhe dá tranquilidade e confiança 
para assumir a missão.

Divulgação/PMSS

Nova diretoria é eleita para Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente em São Sebastião
A mudança ocorreu em conformidade 
com o regimento interno do Conselho, 
que prevê alternância a cada dois anos

Nova diretoria agora é responsável por coordenar os trabalhos do CMDCA em São Sebastião

Títulos
Em 2014, foram muitos os títulos conquistados por 

Iuri Vilas Boas na modalidade, entre eles o 3º lugar no 
Panamericano Califórnia, Panama Opem, São Paulo 
Internacional Opem; o vice-campeão mundial na 
Califórnia, vice-campeão brasileiro pela Confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu, campeão da South América pela 
(IBJJF), campeão paulista (FPJJ) Federação Paulista 
de Jiu Jitsu, campeão pela Copa Internacional de Jiu-
Jitsu, campeão Open Rev Gear Opem World pelas 
categorias Peso Pesado e Absoluto e campeão Open 
Internacional pela (IBJJF).

Perspectiva
De acordo com Iuri Vilas Boas, um atleta jamais 

deve parar de aprender. Ele mesmo coloca isso em prá-
tica, pois está sempre em busca de novos aprendizados 
e trocas de informações com outros profissionais da 
área tendo por meta atualizar-se levando tais novida-
des para capacitar seus alunos. “Um líder quando deixa 
de aprender tem que deixar de liderar”, afirmou. Sobre 
as questões psicológicas e emocionais, declarou que 
devem ser trabalhadas. “Para se tornar um lutador com 
controle do ego, maturidade, humildade, sabedoria e 
consciente, é preciso que o atleta evolua”, mencionou.

Iuri Villas Boas conquista medalha de prata no 
Boston Open Jiu-Jitsu disputado  nos Estados Unidos

O sebastianense defendeu o Brasil na disputa internacional que envolveu 1200 atletas

O atleta sebastianense sagrou-se vice-campeão 
no Boston Open Jiu-Jitsu, nos Estados Unidos

Arnaldo Klajn | PMSS
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O time de futebol masculino de São Sebastião 
conquistou o título da fase subregional da 32ª edi-
ção dos Jogos Abertos da Juventude e, com isso, ga-
rantiram a vaga para a próxima etapa da competição.

O time foi superior à Ilhabela, Caraguatatuba e 
na final bateu a cidade de Ubatuba por 1 a 0 na parti-
da realizada no último domingo (26). “O título vem 
depois de um jejum de dez anos e é resultado da 
retomada dos treinos realizados semanalmente na 
área de lazer do Itatinga”, disse o técnico da equipe 
Alessandro Ferreira, o Sandrão.

Sandrão ainda destaca a importância do trabalho 
de base que vem sendo promovido pela Secretaria 
de Esportes. “São jogadores que estão criando expe-
riências e uma boa bagagem”, disse. “Vamos conti-
nuar com um treinamento forte, visando competi-
ções maiores”, finaliza.

Capitão do grupo, Leonardo Paduan, destacou 
que o time chegou para vencer. “Treinamos juntos 
desde os 14 anos e há dois anos começamos a ter 

força”, frisou. Para o capitão o time precisava dessa 
oportunidade para mostrar o trabalho que vem sen-
do desenvolvido.

Os atletas do time foram recebidos para um bate 
papo na Secretaria de Esportes, que dará continui-
dade e suporte ao trabalho dos professores.

Time de futebol masculino conquista título da 
32ª edição dos Jogos Abertos da Juventude

Conquista da fase sub-regional da 
equipe sub-17 acontece depois de 
uma década de jejum

Os vencedores dos Jogos Abertos da Juventude na Secretaria de Esportes para bate papo

Arnaldo Klajn | PMSS  

Alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) de São 
Sebastião ganharam o palco do Teatro Municipal para levarem sua arte a um 
público especialmente formado por crianças de escolas públicas e particula-
res e dos projetos sociais do município como o Garoçá, Cidadão Criança e 
Viração. Foram realizadas duas sessões com apoio da Sectur (Secretaria de 
Cultura e Turismo) e da Seduc (Secretaria de Educação).

Organizado pela professora de dança Amanda Cruz Rosa, o espetáculo le-
vou a plateia e os próprios alunos à uma viagem por entre o mundo mágico da 
imaginação, como nas histórias fantásticas de fadas e de super-heróis.

Acompanhado as crianças do projeto Garoçá, instalado no Jaraguá, na Costa 
Norte, a coordenadora Luciana Gallani e a professora de Dança e Expressão 
Corporal, Mariana Sanches, falaram sobre a importância da experiência.

“É sempre muito interessante e engrandecedor poder promover esse con-
tato, essa experiência, pois as crianças saem do seu cotidiano comum e apren-
dem um pouco mais sobre a vida, sobre o mundo e sobre realidades diferen-
tes”, contou Luciana.

“É muito importante que as crianças aprendam sobre as diferenças entre os 
seres, sejam elas quais forem, e o  quanto é possível criar e crescer dentro de 
cada realidade pessoal, sempre apreciando as belezas de cada uma delas e res-
peitando todas elas”, disse Mariana. “O resultado é sempre muito gratificante 
e todas elas ficam encantadas com cada detalhe da apresentação”, concluiu a 
professora.

Gabriel de Castro, integrante do projeto Garoçá, encantado com o que viu 

no palco não escondeu sua alegria.  “Nossa, foi super legal e muito criativo, 
adorei”, falou o garoto. As diretoras e coordenadoras pedagógicas da Apae, 
Rosa Elisa Martins Rodrigues de Sousa e Catarina Honignann foram unâni-
mes ao declararem ter sido o momento extremamente especial, importante, 
muito esperado por todos, trabalhoso, mas totalmente recompensador.

“Temos sempre um grande retorno desta experiência e isso é extremamen-
te gratificante. A felicidade deles é imensa, sentem-se realizados e capazes, 
além de serem as estrelas do espetáculo. É um trabalho bastante intenso e a 
dedicação de todos os profissionais é essencial. Por isso, estão todos de para-
béns”, afirmou Catarina.

Espetáculo da Apae encanta público 
infantil no Teatro Municipal

Atores são reconhecidos pelas performances; eles venceram a tensão nos bastidores e 
fecharam a apresentação com muita alegria

O show de superação prendeu a atenção do público e 
promoveu a troca de experiências

Valéria Borges | PMSS

A comissão técnica do time é formada por 
Alessandro Ferreira, o Sandrão, e Willian Ibanhez. 
Os treinos da equipe são realizados todas as terças 
e sextas-feiras na área de lazer do Itatinga, e às quar-
tas-feiras no Estádio Municipal Otoniel Santos, am-
bos na região central da cidade.
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Na próxima semana o mutirão de limpeza de-
senvolvido por equipes da Seadre (Secretaria de 
Administrações Regionais), volta à Costa Norte 
do município. Nessa quinta-feira, os trabalhos 
foram concluídos no bairro São Francisco, após 
também ter passado pelo Morro do Abrigo, re-
gião central da cidade.

De acordo com a secretaria, a ação na Costa 
Norte está prevista para começar na próxima 
terça-feira (5), a partir das 8h, pelo bairro da 
Enseada. O cronograma dos serviços na região 
revela que os trabalhos seguirão pelos bairros 
Jaraguá e Canto do Mar.

Parques infantis
O mutirão terá início na Praça da Enseada logo 

pela manhã. Uma das prioridades da iniciativa é 
aproveitar a oportunidade que equipes da Seadre 
estão nos bairros para a recuperação de parques 
infantis. Como nos demais locais, as praças e par-
ques infantis estão sendo pintados e ganhando 
manutenção.

A expectativa do secretário é realizar os ser-

viços em até 20 dias. Depois da conclusão dos 
serviços na Costa Norte, os trabalhos retomam 
o cronograma nos bairros do município. Assim, 
após o mutirão passar pelo Canto do Mar (Costa 
Norte) retornará à Barequeçaba (região central 
da cidade).

Combate à dengue  
Paralelamente ao mutirão de limpeza, a equi-

pe de Vigilância Epidemiológica, vinculado à 
Sesau (Secretaria de Saúde),  também percorrerá 
os bairros da região com o trabalho de intensifi-
cação em combate à dengue e orientação à po-
pulação. Equipes realizam constantemente esses 
trabalhos para assegurar ganho na qualidade de 
vida aos moradores da Enseada, Jaraguá e Canto 
do Mar. 

Equipes da Seadre e Ecopav concentram es-
forços de aproximadamente 50 funcionários para 
garantir qualidade nos trabalhos feitos durante 
os serviços. Na Costa Norte, o mutirão envolve-
rá três retroescavadeiras e seis caminhões. Além 
da limpeza das ruas, valas, retirada de entulhos, 

roçada de mato, a equipe tem realizado pinturas 
de guias e sarjetas. Ao término da ação, a equipe 
também tem promovido serviços de tapa-buraco 
em avenidas e ruas de principal acesso.

Fiscalização
Na sequência do serviço de limpeza, equipes 

de fiscalização da Prefeitura passarão pelos locais 
e, caso sejam constatadas infrações à legislação, 
serão geradas multas aos que depositarem entu-
lhos em locais inadequados.

Fiscais da Seadre, Saúde e outros departamen-
tos da Administração Municipal trabalham para 
orientar, notificar e, se necessário, autuar em caso 
de infração com base na recente lei, de autoria do 
Poder Executivo, que prevê a cobrança de multa 
para quem jogar podas e móveis nas calçadas e 
vias públicas da cidade. 

A multa pode chegar a R$ 1,5 mil e o infrator 
terá 72 horas para provar que tomou as medidas 
necessárias para a remediação do lixo como, por 
exemplo, a contratação de caçamba para o seu 
destino final e de forma correta.

Após feriado mutirão de limpeza volta à Costa Norte
As ações estão beneficiando bairros de todo o município e continuam esta semana na Costa Norte

Mutirão recente na praia das Cigarras envolvem servidores braçais e veículos pesados

Seadre | PMSS
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Representantes da Prefeitura de São Sebastião esti-
veram em reunião com o vice-presidente da CETESB, 
Nelson Bugalho, em São Paulo, para tratar de vários 
assuntos, entre eles, o licenciamento do novo cemité-
rio da cidade.

A obra, lançada pela administração em 2015, 
aguarda apenas a liberação do órgão para que seja fei-
to o processo licitatório e posteriormente a execução 
do empreendimento.

O novo cemitério que será construído no bairro 
do Topovaradouro, região central, terá capacidade 
para 2400 gavetas, 520 ossuários, capela ecumênica, 
três salas para velório, banheiros, área administrativa, 
além de estacionamento.

As gavetas serão construídas em três fases: primei-
ra fase 320, segunda fase 320, terceira fase 960 e a fi-
nalização totalizando 2400.

A liberação dessa obra deve ocorrer em breve e vai 
atender uma demanda que hoje atinge todo o muni-
cípio.

Obra do novo cemitério da cidade aguarda 
apenas autorização da CETESB

Prefeitura pede agilidade na liberação 
do documento

Encontro aconteceu na sede da CETESB em São Paulo

Halsey Madeira/PMSS

Sebastianenses participam durante o feriado e fim 
de semana de diversas modalidades dentro da cidade. 
Dentre as modalidades dessa semana, estão o xadrez 
e o surfe. Toda programação é aberta aos adeptos aos 
esportes que quiserem acompanhar.

Xadrez cultural
O projeto “Xadrez na Gestão Cultural” passará a 

fazer parte da ‘Estação Cultural’ da Sectur numa par-
ceria com a Secretaria de Esportes a partir deste fim 
de semana (dias 2 e 3).

De autoria do professor de Educação Física da 
Secretaria de Esportes, Paulo Sérgio da Silva, o even-
to tem como objetivo promover um ‘encontro enxa-
drístico’ periódico com os amantes da modalidade; 
os iniciantes também poderão adquirir mais conheci-
mentos teóricos de forma lúdica, porém bem organi-
zada durante a atividade.

Vale ressaltar que a participação é livre, bastan-
do ao interessado comparecer todo primeiro final 
de semana de cada mês ao anfiteatro do Complexo 
Turístico da Rua da Praia entre 9h e 12h e 14h e 17h. 
O material, de acordo com as secretarias envolvidas, 
será totalmente fornecido pelo projeto.

Xadrez e surfe são destaques da agenda 
esportiva do fim de semana

Durante feriado prolongado atletas 
participam de modalidades na Costa 
Norte e Sul

Campeonatos de Surfe prometem agitar a praia de Maresias e Cambury

Mack Surf
A praia de Cambury, na Costa Sul, receberá no pró-

ximo dia 2, o festival universitário Mack Surf 2015. 
Este ano serão duas etapas, a próxima está marcada 
para o final de agosto.

O campeonato é dividido nas seguintes categorias: 
Masculino, Feminino, Ex- alunos e Open Local, para 
sufistas da cidade.

Durante o evento a animação na areia ficará por 
conta de DJ’s, slackline, surfe works, showrooms, live 

grafitti, mini-ramp, e festa de encerramento.

Rip Curl Grom Search
A praia de Maresias recebe até domingo (3), 

a final Internacional do Rip Curl Grom Search. 
Representando o Brasil, o caiçara Samuel Pupo é des-
taque para a competição.

O evento está sendo realizado no país pela primeira 
vez, como homenagem ao campeão do WCT, Gabriel 
Medina, anfitrião oficial do evento.

Arnaldo Klajn | PMSS  
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