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D E C R E T O  Nº  6255/2015             
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme Lei nº 2301/2014”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2301/2014, no valor de  R$ 1.745.650,00 ( 

hum milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais);

nº Órgão Departamento  econômica Funcional  ação  Suplementar 
31978 04.04 Fdo Mun. Dir.Criança e Adol. 4.4.90.52.00 08.143.4001 2.124 65.000,00
18369 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.36.00 18.541.6006 2.224 18.000,00
18377 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 53.650,00
553 09.03 Depto De Planejamento 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 250.000,00
584 09.03 Depto De Planejamento 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 410.000,00
17083 09.03 Depto De Planejamento 3.3.50.43.00 12.367.2008 2.326 1.000,00
30261 11.01 Depto Adm. e Controle 3.3.90.93.00 10.122.1009 2.039 8.000,00
778 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.1.90.13.00 10.305.1005 2.023 150.000,00
799 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.30.00 13.122.3006 2.103 90.000,00
17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 700.000,00
  total    r$    1.745.650,00 

Artigo 2º- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 
orçamentárias, no valor de  R$ 1.745.650,00 ( hum milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais);

nº Órgão Departamento  econômica Funcional ação   anular 
245 04.04 Fdo Mun. Dir.Criança e Adol. 3.3.50.43.00 08.243.4001 2.282 65.000,00
18362 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.5007 2.341 13.000,00
18364 08.01 Depto de Meio Ambiente 4.4.90.52.00 18.541.5007 2.341 10.000,00
18365 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.5007 2.341 20.650,00
18382 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.324 10.000,00
18387 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.324 18.000,00
580 09.03 Depto De Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.08 410.000,00
589 09.03 Depto De Planejamento 3.3.50.43.00 12.365.2002 2.055 250.000,00
597 09.03 Depto De Planejamento 4.4.90.52.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
706 11.02 Depto de Coord.Unid.Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.001 158.000,00
811 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.392.3002 2.090 90.000,00
30568 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 700.000,00
  total    r$       1.745.650,00

Artigo 3º- Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecido pelo Artigo 8º, da Lei 2274/2013, conforme abaixo descrito:

nº Órgão   econômica Funcional  ação   transpor de  transpor para
152 04.01 Depto de Des. Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 200.000,00 
30353 04.01 Depto de Des. Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152  200.000,00
30424 04.03 Fundo Mun. Ass.Social 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.294 30.000,00 
18342 04.03 Fundo Mun. Ass.Social 3.3.90.36.00 08.244.4002 2.294  30.000,00
312 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 200.000,00 
313 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329  200.000,00
18366 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.224 8.000,00 
18369 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.36.00 18.541.6006 2.224  8.000,00
30168 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.31.00 18.541.6006 2.224 5.000,00 
18377 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224  5.000,00
881 13.03 Fdo Social de Solidariedade 3.3.90.32.00 08.241.4004 2.136 6.000,00 
880 13.03 Fdo Social de Solidariedade 3.3.90.30.00 08.241.4004 2.136  6.000,00
  total    r$    459.500,00   r$ 459.500,00        

Artigo 4º- Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária por excesso de arrecadação conforme artigo 7º, parágrafo V da Lei 2301/2014,  no 
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

nº Órgão Departamento  econômica Funcional  ação  Suplementar 
543 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.361.2001 1.006 5.000.000,00
  total    r$    5.000.000,00  

Artigo 5º- Considerando a suplementação em dotação FUNDEB desp. 31941 órgão 09.04 classificação econômica 3.1.90.11.00 – Funcional 
12.361.2001 Ação 2041 no importe de R$ 1.497.319,41, através do decreto Municipal 6231/2015; tendo em vista tratar-se de suplementação em dupli-
cidade, conforme decreto 6216/2015, torna-se sem efeito a referida suplementação de dotação orçamentária respectivamente ao decreto 6231/2015 em 
seus exatos termos, mantendo-se a suplementação do decreto 6216/2015, tendo sido procedido o necessário junto ao sistema de contabilidade o devido 
estorno em data de 19/03/2015.

Artigo 6º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 22 de abril de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEFAZ/nsa

D e c r e t o nº  6259/2015                                                                           
 “Altera membros do Conselho de Controle e Participação Social do Programa Bolsa Família, Decreto nº 6138/2014”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII, da Lei 

Orgânica do Município de São Sebastião;
D E C R E T A:
Artigo 1º- Altera os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ-

LIA, nos termos do Artigo 2º da Lei nº 1.908, de 16/06/2008, assim designados:

I- PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:

SecretarIa Da SaÚDe
membro titular –  ana paula almeida aragão
membro Suplente – Érika esteves peres

Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,      11 de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
/nsa

D e c r e t o nº  6260/2015
“Dispõe sobre extinção da E.M. Plínio Gonçalves de Oliveira Santos com atividades suspensas”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no 

Inciso VIII, do Artigo 69, da Lei Orgânica do Município e 
Considerando que a suspensão temporária não poderá exceder o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe a Deliberação CEE nº 1/99; 
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica extinta a Escola Municipal Plínio Gonçalves de Oliveira Santos, código CIE 277381, paralisada pelo Decreto 5599/2013, situada no 

bairro de Juqueí, neste Município, em razão de estar com suas atividades paralisadas desde 04 de janeiro de 2013.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
São Sebastião,   11 de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

D e c r e t o nº  6261/2015
“Dispõe sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde”
 ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 69, 

incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município e, 
Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 88/2007, que define como atribuição do Agente Comunitário de Saúde o exercício de 

atividades de preservação de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas;
Considerando o disposto na Portaria nº 44 de 03 de janeiro de 2.002, do Ministério da Saúde, que estabelece as atribuições do Agente Comunitário 

de Saúde – ACS no controle e prevenção da dengue;
Considerando a necessidade da inclusão das ações de epidemiologia e controle de doenças na gestão da atenção básica de saúde;
Considerando a importância de transmitir à população conhecimentos básicos quanto à prevenção e ao controle da dengue;
Considerando a importância do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde na prevenção e controle da dengue;
Considerando a incorporação das ações de vigilância, prevenção e controle da dengue nas atividades desenvolvidas pelos Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Saúde da Família de que trata o inciso III, do art. 22, da Portaria nº 1.399, de 15 de dezembro de 1999;
Considerando as normas e diretrizes dos referidos Programas, definidos na Portaria nº 1.8886, de 18 de dezembro de 1997, que estabelece como 

atividade do Agente Comunitário de Saúde a orientação às famílias e à comunidade, para prevenção e o controle das doenças endêmicas:
D E C R E T A:
Artigo 1º-  Fica definido que o ACS – Agente Comunitário de Saúde, no exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde 

mediante ações domiciliares ou comunitário, individuais ou coletivas, estabelecidas no artigo 2º da Lei Complementar 88/2007, no que tange às ações de 
controle e prevenção da dengue, terá as seguintes atribuições:

I-Atuar junto as residências, informando os seus moradores sobre a doenças, seus sintomas e riscos, e o agente transmissor;
II-Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas;
III-Com permissão do morador e dele acompanhado, vistoriar os cômodos da casa, para identificar eventuais locais de existência de larvas ou mos-

quito transmissor da dengue;
IV-Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes Aegypti;
V-Promover reuniões, com a divulgação possível, com a comunidade para mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue;
VI-Comunicar imediatamente ao instrutor supervisor do Pacs/PSF a existência de criadouros de larvas ou mosquitos transmissores da dengue, que 

dependam de tratamento químico, da intervenção da Vigilância Sanitária ou de outras atuações do poder público;
VII-Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais próxima de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,   11  de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SESAU/SAJUR/nsa

Decreto nº 6262/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 897 de 26 de janeiro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 

15/04/2014 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
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 ORLANDO ALVES, matrícula nº. 2355-8, do cargo de Braçal, Referência 1 

“J”, admitido em 17 de abril de 1990.
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de junho de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  12   de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SESAU015 – Processo n.º 61.500/12.
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico Hospitalares Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 031/12.
Valor: R$ 214.999,92 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
Data: 09.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Reims Eric de Andrade pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEDUC034 – Processo n.º 60.396/11.
Contratada: Olívia Maria de Jesus Santos.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 007/11.
Valor: R$ 27.230,28 (vinte e sete mil, duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos).
Data: 17.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Olívia Maria de Jesus Santos pela contratada.

Extrato do 04º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEESP033 – Processo n.º 60.397/11.
Contratado: Clube Portal da Olaria.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 008/11.
Valor: R$ 56.222,52 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Data: 15.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes pelo contratado.

ato RAtIFIcatÓrIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer jurídico RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.450/2015 (DJ 

04/15), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel destinado ao funcionamento do programa bolsa 
família.

São Sebastião, 08 de maio de 2015.
reinaldo luiz  de Figueiredo

SecretÁrIo  mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo.

eDItal De concorrÊncIa nº 002/15
OBJETO: CONCESSÃO PÚBLICA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 16/06/2015 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) OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.

SP.GOV.BR
SÃO SEBASTIÃO, 12 DE MAIO DE 2015
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 205 - 13 de Maio de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2



cyan - magenta - amarelo - preto

Em caráter emergencial, a Prefeitura de São 
Sebastião trabalha na recuperação de trecho afetado 
na rua Josef Benes, em Boiçucanga, na Costa Sul do 
município, em decorrência da forte chuva que caiu 
recentemente na região.

No local, a força da água pluvial causou o desbar-
rancamento da margem do rio e, consequentemen-
te, a erosão na via pública.

O serviço começou esta semana, por meio 
das Regionais Boiçucanga, Juquehy, Maresias e 
Centro, todas vinculadas à Seadre (Secretaria das 
Administrações Regionais). A conclusão dos traba-
lhos, no entanto, depende das condições climáticas 
favoráveis.

Para evitar o surgimento de novas erosões e o 
agravamento da situação, a Seadre despeja no ponto 
atingido material graúdo e consistente, como pedras 
e entulho.

Em seguida, a equipe implantará estacas resisten-
tes na margem do rio, além de construir berços com 
concreto para a contenção do fenômeno. 

Do ponto onde ocorreu o incidente até o fim da 
rua, que é sem saída, há aproximadamente 20 casas. 
Enquanto a obra não for concluída, os proprietários 
de veículos estão impedidos de trafegar na área.  

A recuperação do trecho é realizada em parceria 
com a iniciativa privada, que cedeu uma máquina 
escavadeira PC de aproximadamente 20 toneladas. 
Já a Seadre trabalha com uma retroescavadeira e ca-
minhões.

Prefeitura trabalha na recuperação da 
rua Josef Benes, em Boiçucanga

Escavadeira PC de aproximadamente 20 toneladas opera no local

Ricardo Faustino |PMSS
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O Centro Integrado Profissionalizante (CIP) de 
São Sebastião abriu novas vagas para cursos de pi-
zzaiolo, sucos naturais e funcionais, e sanduíches na-
turais tradicionais e pastas.

As vagas serão preenchidas por meio de processo 
seletivo. As inscrições deverão ser realizadas pesso-
almente na sede do CIP, na Topolândia. Em caso de 
menor de 18 anos, as inscrições devem ser realizadas 
pelo responsável legal.

Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e 
possuir o Ensino Fundamental 1 (até o 5º ano com-
pleto). No ato da inscrição deverão ser apresentados 
os documentos originais do RG, CPF, comprovante 
de residência e escolaridade.

Serviço: O CIP está localizado na Rua Antonio 
Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião, te-
lefone 3892-5535.

O Centro de Controle de Zoonose (CCZ) de São Sebastião realizou na ma-
nhã desta quarta-feira, (13), uma exposição com alguns filhotes de cães de raças 
não definidas para adoção responsável. Os animais foram expostos na Praça do 
Coreto, Centro Histórico da cidade.

Ao todo, 11 filhotes e um poodle jovem adulto foram colocados à disposição 
para doação, sendo que dois deles já haviam sido adotados.

Uma das cadelinhas disponíveis ganhou o lar da moradora da Enseada, 

CIP tem inscrições para novos cursos 
profissionalizantes em São Sebastião

Os cursos oferecidos visam qualificar 
mão de obra de acordo com as 
necessidades demanda da região

Curso de pizzaiolo é um dos mais procurados no CIP e já formou diversos profissionais que atuam na cidade

Divulgação

Carolina Machuca, que viu o anúncio feito na rede social do Agente de Combate 
à Endemias, Tiago Justiliano e, foi até a praça para conhecer os bichinhos.

Segunda ela, é importante saber a responsabilidade que há e garante estar cien-
te dos cuidados necessários. “Cresci acostumada aos animais de estimação e sei 
que dão trabalho, mas quero um companheiro para preencher com alegria os es-
paços da minha casa”, declarou Carolina que disse ainda ter  se encantando com 
os bichinhos.

De acordo com o CCZ,  o centro tem  atualmente 27 filhotes para adoção e 
mais sete cães adultos, além de 35 gatos que precisam de um lar. “Esta ação acaba 
sendo um facilitador, já que estamos na Costa Norte e nem sempre as pessoas 
podem se deslocar até lá”, disse Justiliano que esclareceu também que os animais 
são vacinados e vermifugados.

Outra ação como esta está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (15) 
a partir das 8h30 no mesmo local.

Centro de Controle de Zoonoses
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado a Secretaria de Saúde, 

tem como compromisso o controle de zoonoses (doença infecto-contagiosa ou 
parasitária transmissível ao ser humano), bem como, atender a população com 
orientações ou execução de atividades de controle de sinantrópicos (pombos, 
aranhas, escorpiões, morcegos) que causem agravos à saúde.

O CCZ funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira e,  fomenta a posse res-
ponsável, que significa assumir total responsabilidade por toda e qualquer atitude 
destes animais, mantendo-os em perfeita condições de saúde e afeto.

Serviço: O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Avenida Dario 
Leite Carrijo, 2.598 – Jaraguá – São Sebastião. O telefone para informações é (12) 
3861 2555.

CCZ realiza exposição de cães e gatos 
para adoção responsável

O evento está programado para acontecer também na próxima sexta-feira

Cães e gatos estão disponíveis para adoção

Damares Oliveira
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O Fundo Social de Solidariedade receberá doação 
de alimentos não perecíveis nesta quinta-feira (14), 
arrecadados pela Apae (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), por meio de apresentações de 
dança e arte para as escolas da rede pública e privada 
do município.

A instituição que cuida de pessoas com deficiência 
intelectual na cidade, a partir dos quatro anos de ida-

Uma tarde especial com muita música, dança, apre-
sentações de coral e atividades marcam os 18 anos do 
Projeto Valorizando a Pessoa Idosa nesta quarta-feira 
(13), a partir das 14h, no Teatro Municipal de São 
Sebastião. 

Sob a responsabilidade da Setradh (Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Humano), o projeto 
promove atividades variadas para cerca de 360 ido-
sos, entre 60 e 74 anos, ao longo do município com 
aulas de dança, canto, artesanato, entre outras ativida-
des, além de encontros socioeducativos, uma vez por 
semana, nos cinco núcleos espalhados pela cidade, 
explica a assistente social Ericka Giuliani Ramos que, 
este ano, atua como coordenadora técnica do projeto.

A festa dos 18 anos ficará por conta dos próprios 
integrantes que vão mostrar um pouco das habilida-
des desenvolvidas nas aulas e também no artesanato.  
Também será realizado encontro com as famílias dos 
idosos atendidos e foram convidados todos os assis-
tentes sociais que passaram pelo projeto nos últimos 
18 anos até como homenagem pelo fato de 15 de 
maio ser o dia dedicado ao assistente social.

Além de profissionais do setor, do Fundo Social 
de Solidariedade e representantes do Conselho 

Municipal do Idoso, o evento contará com a presença 
da secretária da pasta, Roseli Trevisan Primazzi, fami-
liares e integrantes dos cinco grupos do projeto distri-
buídos pelos bairros de São Sebastião.

Atualmente, as atividades acontecem no Centro 
Comunitário do Jaraguá, na Costa Norte, onde se re-
úne o Grupo Primavera, no Núcleo de Atendimento 
da Assistência Social, no São Francisco, com o Grupo 

Setradh comemora 18 anos do Projeto 
Valorizando a Pessoa Idosa

Integrantes realizam apresentações 
especiais nesta quarta-feira (13), a 
partir das 14h, no Teatro Municipal

Integrantes do projeto vivenciam o Dia das Crianças com alunos do Garoçá

Setradh | PMSS

Rosa de Saron, no  Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) da Topolândia com o Grupo 
Esperança. Já, na Costa Sul, os trabalhos são realiza-
dos no Núcleo do Idoso, em Juquehy, com o Grupo 
Flor do Amanhecer, e no Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social), de Boiçucanga, com o Grupo 
Viver da Terceira Idade.

Vale a pena conferir esse trabalho!

Apae arrecada alimentos para doação 
ao Fundo Social de São Sebastião

Entrega será realizada na tarde da próxima quinta-feira

de, arrecadou alimentos pelo segundo ano consecuti-
vo, durante as apresentações da peça “Era Uma Vez”, 
no fim de abril. A Apae realizou duas apresentações 
no dia 28 de abril para escolas públicas e privadas, 
projetos sociais e público em geral.

Na ocasião, Rita de Cássia do Nascimento Simioni, 
presidente da Apae, destacou que as apresentações 
tiveram boa aceitação do público. “Na parte da ma-

nhã recebemos cerca de 200 pessoas e à noite, o tea-
tro (municipal) estava lotado com aproximadamente 
400 pessoas”, comentou.

De acordo com Rita, o público apoia e incentiva 
inciativas como essas bem como as apresentações do 
Grupo de Dança e Arte da Apae de São Sebastião. 
Na apresentação de “Era Uma Vez” foi necessário o 
envolvimento de 70 artistas especiais do Grupo. Ela 
excelente a participação de escolas e projetos sociais. 
“Tanto o público como os alunos gostam muito e esti-
mulam nossos artistas especiais a continuarem”, disse.

A diretora pedagógica, Rosa Eliza Martins de 
Souza, explicou que a peça “Era Uma Vez” foi apre-
sentada como encerramento das atividades no fim 
do ano, para as famílias dos alunos da Apae. “Mas no 
decorrer do ano, como teve boa aceitação da peça, 
houve reapresentação para o público em geral”. Ela 
comentou que o espetáculo foi montado com os cui-
dados da dançaterapeuta Amanda Cruz Rosa. 

A chefe administrativa do Fundo de Solidariedade 
de São Sebastião, Vanda Lopes, destaca que ações 
como essa da Apae, que estimulam a solidariedade e 
a cultura. “É sempre bom ver ações que pensam no 
próximo”, destaca.
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A Amovila (Associação dos Moradores da Vila 
Sahy), na Costa Sul de São Sebastião, preparou um 
evento para celebrar o “Dia Nacional do Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual Contra a Criança e o 
Adolescente”, comemorado no país em 18 de maio.

Chamado “Rede de Prevenção e Proteção Contra 
a Violência à Criança e o Adolescente”, o evento acon-
tecerá entre os dias 14 e 18, na Praça da Vila Sahy com 
atrações culturais, celebrações religiosas e palestras 
sobre o tema.

Para a realização desta ação, a Amovila conta com 
da Prefeitura por meio das Secretarias de Cultura 
e Turismo, Educação (E.M. Henrique Tavares de 
Jesus), Saúde (PSF - Programa de Saúde da Família), 
do Trabalho e Desenvolvimento Humano (CRAS - 
Centro de Referência de Assistência Social, CREAS 
- Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar), 

Vila Sahy realiza evento para celebrar o “Dia 
Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual Contra a Criança e o Adolescente”

além do Instituto Verdescola e das  igrejas Católica e 
Presbiteriana.

18 de maio
O 18 de maio tornou-se o “Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil”, em 2000, quando foi sancionada a Lei 9.970, 
de autoria da então deputada Rita Camata (PMDB/
ES). A definição se deve ao fato de que, nesse mesmo 
dia, em 1973, Araceli Cabrera Sanches, então com 
oito anos, foi drogada, espancada, estuprada e morta 
por membros de uma família tradicional capixaba.

Apesar de muitas pessoas terem acompanhado o 
caso, poucos foram capazes de denunciar o ocorrido, 
gerando um silêncio que acabaria por decretar a im-
punidade dos criminosos. Os anos passaram, a situa-
ção vivida pela garota ainda gera revolta, assim como 
motiva centenas de pessoas a lutarem contra a violên-
cia infanto-juvenil.

Programação
14 e 15 | Quinta e Sexta-feira

Atividades das Igrejas Evangélicas

16 | Sábado
Atividades do Grupo de Jovens e do Grupo de 

Orações da Igreja Católica

17 | Domingo
Das 14h30 às 18h – Programação ecumênica 

entre Igreja Evangélica e Igreja Católica, 
com pastoral da criança e catequistas
Após 18h – Atrações culturais com o 

Grupo Raiz da Terra

18 | Segunda-feira
18h – palestras e vídeos sobre o tema em questão

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 205 - 13 de Maio de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8


