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extrato Do 02º termo aDitivo ao contrato 
aDminiStrativo – 2013SeSaU056 – proceSSo n.º 61.183/13

COnTraTADO: JuLIA JOSé CARBALLO De BARRIO
COnTraTAnTe: MunICípIO De SãO SeBASTIãO.
OBJeTO: A ALTeraçãO DO prazO De VIGênCIA DO COnTraTO 
ORIGInAL e ALTeraçãO DO VALOR pAGO A TíTuLO De ALuGueL
prazO: 12 (DOze) MeSeS.
VALOR: R$ 42.127,92 (quARenTA e DOIS MIL CenTO e VInTe e SeTe 
ReAIS e nOVenTA e DOIS CenTAVOS).
MODALIDADe: DJ n.º 016/13
DATA: 25.08.2015.
ASSInAM: eRnAne BILOtte pRIMAzzI peLO MunICípIO e JuLIA 
JOSé CARBALLO De BARRIO peLA COnTraTADA.

extrato Do 1º termo aDitivo contrato 
aDminiStrativo – 2015SeHaB104 – proceSSo n.º 61.086/2014.

COnTraTADA: pORTy SuppLy AGênCIA MARíTIMA e OFFSHORe 
LTDA - Me.
COnTraTAnTe: MunICípIO De SãO SeBASTIãO.
OBJeTO: A pRORROGAçãO DO prazO De VIGênCIA DO COnTra-
TO ORIGInAL
prazO: 45 (quARenTA e CInCO) DIAS
MODALIDADe: CV nº 40/2014.
DATA: 10.08.2015.
ASSInAM: eRnAne BILOtte pRIMAzzI peLO MunICípIO e JACI DA 
SILVA peLA COnTraTADA

extrato Do 2º termo aDitivo contrato 
aDminiStrativo – 2015SeHaB104 – proceSSo n.º 61.086/2014.

COnTraTADA: pORTy SuppLy AGênCIA MARíTIMA e OFFSHORe 
LTDA - Me.
COnTraTAnTe: MunICípIO De SãO SeBASTIãO.
OBJeTO: A pRORROGAçãO DO prazO De VIGênCIA DO COnTra-
TO ORIGInAL e ACRéSCIMO De SeRVIçOS DO COnTraTO ORIGI-
nAL
VALOR: 33.969,48 (TRInTA e TRêS MIL ReAIS, nOVeCenTOS e SeS-
SenTA e nOVe ReAIS e quARenTA e OITO CenTAVOS)
prazO: 45 (quARenTA e CInCO) DIAS
MODALIDADe: CV nº 040/2014.
DATA: 24.08.2015 .
ASSInAM: eRnAne BILOtte pRIMAzzI peLO MunICípIO e JACI DA 
SILVA peLA COnTraTADA.

convite – aUDiência púBlica
A pReFeITura MunICIpAL De SãO SeBASTIãO COnVIDA OS Muní-
CIpeS A pARTICIpAReM DA AuDIênCIA púBLICA, eM ATenDIMen-
TO A LeI COMpLeMenTAR 101/2000 – LeI De ReSpOnSABILIDADe 
FISCAL ARTIGO 9º pARáGraFO 4º, OnDe DeMOnSTraRá O CuM-
pRIMenTO DAS MeTAS FISCAIS DO 2º quADRIMeSTRe De 2015, A 
SeR ReALIzADA nO DIA 30/09/2015 àS 18:00 HOraS nA CâMAra 
MunICIpAL.

professores do eape (espaço de Apoio pedagó-
gico especializado) de São Sebastião participaram 
na última sexta-feira (25), de uma palestra realizada 

pelo Instituto Supera de educação – Ginástica para o 
cérebro, com o tema “A importância da neuroeduca-
ção no processo de aprendizagem”.

Foto: Beatriz Rego |PMSS

Instituto Supera realiza palestra para 
professores da rede municipal

O instituto desenvolveu uma tecnologia educacio-
nal, o Método Supera, que ajuda a complementar o 
ensino formal, contribuindo para o fortalecimento 
de competências individuais, tais como, capacidade 
cognitiva, criatividade, concentração, raciocínio lógi-
co, aptidão em solucionar problemas, autoconfiança 
e autoestima.

De acordo com a psicóloga, psicopedagoga e neu-
ropsicopedagoga, Sônia Regina Gonçalves, a neu-
roeducação é muito importante, pois ajuda os pro-
fessores a conhecerem melhor o funcionamento do 
cérebro das crianças, independente de contexto so-
cial e adversidades.

“Do zero aos 7 anos de idade a criança encontra-
se na ‘idade do diamante’, fase em que o cérebro está 
com uma exuberância sináptica , ou seja, prontos para 
se desenvolver, porém necessitando de estímulos. O 
cérebro precisa ser constantemente treinado de for-
ma planejada e com a metodologia correta. Ações 
como essa evitam que a criança, futuramente, tenha 
problemas de aprendizagem, por exemplo”, frisou a 
palestrante.Palestra promove reflexão sobre neuroeducação em relação à aprendizagem
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A prefeitura de São Sebastião vai implantar, por 
meio da Segur (Secretaria de Segurança), aproxima-
damente 50 câmeras de monitoramento até o fim do 
ano. Desse montante, cerca de 10 trarão uma nova 
tecnologia que permite escanear e identificar veícu-
los roubados. 

em março, o prefeito ernane primazzi já havia 
anunciado que a cidade ganharia torres de transmis-
são para levar o sistema de monitoramento e opera-
ções integradas. O novo sistema interliga com as três 
torres de transmissão e prevê treinamento de opera-
dores na área de inteligência. De acordo com o prefei-
to ernane, as torres irão possibilitar a implantação do 
sistema de segurança nas entradas do município, nas 
costas norte e Sul. 

O responsável pela Segur (Secretaria de Seguran-
ça), Marcos Jorge, anuncia também que o Centro de 
Operações Integradas da prefeitura será remodelado. 
ele conta que está em andamento um convênio com 
a Secretaria de Segurança do estado, para que possi-
bilite a troca de informações entre banco de dados, 
com o objetivo de identificar veículos suspeitos.

O novo sistema a ser implantado permite interli-
gação com as 50 câmeras, das quais nove serão inte-
ligentes. Os investimentos em Segurança continuam 
com a aquisição de mais 25 rádios comunicadores 
digitais, que serão distribuídos entre a Defesa Civil, 
SAMu e Guarda Civil Municipal (GCM). 

De acordo com o secretário, a implantação do sis-

A deterioração do calçamento na rua José pacini, 
na Topolândia, região central de São Sebastião, pro-
vocada após intervenções da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do estado de São paulo) no local, 
será sanado pela prefeitura.

A informação partiu da Secretaria das Adminis-
trações Regionais. Segundo a pasta, dentro de apro-
ximadamente 20 dias, a equipe iniciará uma grande 
obra em toda a extensão da via pública para sua recu-
peração e melhor acessibilidade aos usuários.

O problema é antigo e foi ocasionado após obras 
da Sabesp, executadas por empresas terceirizadas, 
que realizaram os serviços de saneamento e deixaram 
a rua em estado precário. 

A ação da Administração tem sido constante em 
várias ruas que sofreram com obras realizadas pela 
Sabesp que, muitas vezes, não promove os trabalhos 
de manutenções e reparos necessários nos locais 
após os serviços. esse é um dos principais problemas 
apontados por moradores de vários bairros, ao longo 
do município, que reclamam de buracos, ruas que-
bradas e deterioração das vias públicas que tiveram 
o pavimento danificado em função de obras de sane-
amento.

Foto: Luciano Vieira | Arquivo PMSS

Município ganha mais 50 câmeras de monitoramento

tema deve estar pronta para operar até o fim do ano. 
“A previsão é que já possamos apoiar as ações da Ope-

Foto: Leonardo Rodrigues

Prefeitura realizará obras de recuperação 
da rua José Pacini, na Topolândia

Serviços serão feitos pela equipe da Seadre com previsão de início dentro de 20 dias

Serviços da Sabesp, por falta de manutenção e reparos, acabam por 
deteriorar várias vias públicas ao longo do município

ração Verão, agora na temporada, para ajudar na segu-
rança nas entradas da cidade”, avaliou Marcos Jorge. 

Novas câmeras de monitoramento auxiliarão na segurança do cidadão
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Investir em políticas públicas de atendimento aos 
idosos tem sido a meta da Administração Municipal 
de São Sebastião, que traz novidades na semana em 
comemoração aos idosos em nível mundial. entre 
elas, a criação do Fundo Municipal do Idoso, proposta 
pelo prefeito ernane primazzi, pelo projeto de Lei nº 
38/2015, e a adequação da Lei 1.284, de 5 de outubro 
de 1998, que instituiu o Conselho Municipal do Ido-
so, para acompanhar as alterações da legislação federal 
visando melhor atendimento aos idosos, aprovados na 
sessão do último dia 22, na Câmara Municipal. 

portanto, os idosos de São Sebastião terão motivos 
a mais para comemorar o seu Dia Municipal nesta se-
gunda-feira (28), durante grande evento que será rea-
lizado, com várias atividades, a partir das 10h, na praia 
Grande, onde fica o Balneário dos Trabalhadores. 
uma programação diversificada envolverá o trabalho 
do Fundo Social junto com as equipes das secretarias 
municipais da Saúde, Cultura e Turismo, esportes, e 
Trabalho e Desenvolvimento Humano.

Também na próxima semana, de 28 a 30, o municí-
pio será representado na XIV Conferência estadual do 
Idoso, que acontecerá entre os dias 28 e 30 no Hotel 
Vacance, em águas de Lindóia. A aposentada Maria 
evelina pereira Faria, 83, levará as propostas da cidade 
para as conferências em âmbitos estadual e nacional 
que terão como tema “protagonismo e empoderamen-

to da pessoa Idosa - por um Brasil de Todas as Idades”.
em São Sebastião, O Dia Municipal do Idoso foi 

instituído pela Lei nº 1826, de 8 de dezembro de 2006, 
sendo comemorado sempre em 28 de setembro. Já, em 
nível nacional, a data era lembrada em 27 de setembro 
desde que foi estabelecida em 1999 pela Comissão de 
educação do Senado Federal. porém, a partir da insti-
tuição do estatuto do Idoso, pela Lei nº 11.433, de 28 
de dezembro de 2006, a data passou a ser comemorada 
em 1º de outubro coincidindo com a celebração mun-
dial instituída pela Organização das nações unidas 
(Onu), em 1991.

Adequações e recursos
O prefeito ernane primazzi frisou, em mensagem 

ao Legislativo, que as alterações no Conselho Munici-
pal eram necessárias para atender o próprio estatuto 
do Idoso, instituído pela Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, que define aplicações de políticas 
nacionais, estaduais e municipais. Segundo o prefeito, 
a legislação municipal estava defasada e sua atualiza-
ção era fundamental para o “aperfeiçoamento e a nova 
dinâmica decorrente da legislação aplicável em bene-
fício do idoso”. Segundo Vanda Lopes, presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, é de total interesse da 
Administração promover políticas públicas em benefí-
cio da população idosa. ela destacou a importância da 

Foto: Arnaldo Klajn |PMSS

São Sebastião cria Fundo Municipal do Idoso
Administração Municipal assinará as duas novas leis na manhã desta segunda-feira, em evento comemorativo

criação do Fundo Municipal do Idoso, cuja lei será san-
cionada pelo prefeito, “para assegurar recursos neces-
sários à efetivação de políticas sociais que contribuam 
para a preservação da saúde física e mental, do aper-
feiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em 
condições de liberdade e dignidade da pessoa idosa”.

ela também destacou que o Fundo Municipal pos-
sibilitará a captação de recursos para o “financiamento 
de programas e ações que visem assegurar os direitos 
sociais dos idosos e estabelecer condições para promo-
ver a autonomia, integração e participação efetiva da 
Terceira Idade na sociedade”. Afinal, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020, pela 
primeira vez na história, o número de pessoas com 
mais de 60 anos será maior que o de crianças até cin-
co anos. nas próximas décadas, a população mundial 
com mais de 60 anos passará dos atuais 841 milhões 
para 2 bilhões até 2050. 

Ainda, de acordo com a OMS, o Brasil será o sex-
to país com maior número de idosos no mundo, com 
mais de 34 milhões de pessoas, enquanto que a popula-
ção mundial terá cerca de 1/5 de idosos até 2050. esse 
quadro tornará as doenças crônicas e o bem-estar da 
Terceira Idade novos desafios de saúde pública global 
como informou a revista médica The Lancet, na série 
de matérias sobre saúde e envelhecimento publicadas 
com dados da Organização Mundial da Saúde.

A Praia Grande servirá de palco para uma grande festa em comemoração ao Dia do Idoso com atividades diversas, entre elas, stand up e caiaque
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O sebastianense Silas Corredatto Barciella não se lembra desde quando se in-
teressa por desenho, acredita inclusive que já nasceu assim, apaixonado por esta 
arte. Aluno das Oficinas Culturais da Fundação educacional e Cultural Deoda-
to Santana/Sectur, o jovem frequenta quase todas as aulas da professora Cibele 
Mello há três anos e com ela procura assimilar novas técnicas e aperfeiçoar seus 
traços.

“Trabalhar com o Silas é extremamente gratificante e também estimulador, o 
que faz com que nossa relação professora aluno extrapole a sala de aula. quan-
do passamos a nos comunicar com a ajuda da tecnologia, usamos ferramentas 
como a internet para esclarecer dúvidas, mostrar detalhes de trabalhos em de-
senvolvimento, trocar conhecimentos, enfim, nossa relação fica mais rica e as-
sim espero colaborar para seu crescimento e seu futuro profissional e artístico”, 
disse Cibele. “Dom, talento, interesse e dedicação não lhe faltam”, acrescentou 
a professora.

O jovem conta que sempre brincou de desenhar em casa, tendo a família 
como incentivadora, principalmente seu pai que, mesmo não conhecendo mui-
to sobre arte, tornou-se seu maior ‘crítico construtivo’. 

Desde o início, autodidata, nunca recorreu aos manuais vendidos em bancas 
e livrarias que ensinam como desenhar, seguia seus próprios instintos até ter a 
oportunidade da primeira aula numa oficina de desenho oferecida na escola 
Municipal Walfrido Maciel Monteiro, no Morro do Abrigo, na região central da 
cidade. 

Falando sobre suas referências, Silas conta que o primeiro contato com as 
obras de Michelangelo foi marcante; definitivamente o influenciou no gosto 
pela pintura renascentista (importante movimento cultural que ocorreu na 
europa entre os séculos XIV e XVI). Depois vieram outras descobertas tam-
bém importantes, como Tarsila do Amaral, que estudou na escola, Leonardo da 
Vinci, Caravaggio e outros mais. Desde 2012 nas Oficinas Culturais, chegou à 
procura da experiência em lidar com tintas, um sonho, pois até então utilizava 
lápis, canetas e gizes diversos para compor seus trabalhos. De lá pra cá o jovem 
reconhece sua evolução desde os primeiros traços até os quadros mais recentes. 
“quando observo os detalhes entre eles é possível ver como cresci nas técnicas, 
mas também observo o quanto é preciso caminhar ainda e hoje dedico muito 
tempo a cada obra, procurando melhorá-la”, afirmou.

Atualmente Silas frequenta as aulas de Cibele Mello tanto no Centro Cultu-
ral e educacional Batuíra, no bairro São Francisco, quanto na sede da Sectur. no 
Centro Histórico da cidade. 

Fotos: Divulgação e Valéria Borges | PMSS

Aulas de pintura das Oficinas Culturais 
aprimoram o talento nato de aluno sebastianense

Por meio da orientação da professora Cibele Mello sobre o traço e as técnicas, dom do jovem é aperfeiçoado

O jovem tem por sonho cursar faculdade de Artes Plásticas
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O time de basquete masculino de São Sebastião  
entrou em quadra neste final de semana para a dis-
puta do terceiro lugar na “II Copa Gatorade de Bas-
quete” em Caraguatatuba. A partida aconteceu no 
Cemug (Centro esportivo Municipal ubaldo Gon-
çalves), onde a equipe derrotou o adversário por 
uma diferença de 17 pontos. 

Sob o comando do técnico Adriano Ruiz, os jo-
gadores, Wesley Santos, André Alessandro, Juninho, 
Gil nascimento, Renato Andrade e Marcelo Gon-
çalves, o Rockynho, conseguiram desenvolver um 
jogo consistente, fecharam a defesa e trabalharam 
bem as bolas ao ataque. Jogando contra a equipe 
do parque Brasil, de Jacareí, São Sebastião venceu o 
jogo pelo placar de 56 a 39. 

De acordo com a comissão técnica, com o fim da 
competição – que envolveu seis equipes – a  ideia é 
dar continuidade ao trabalho firme com os jogado-
res, buscando uma melhora no padrão de jogo. 

O time treina às segundas, quartas e sextas-feiras,  
das 18h às 20h30, no ginásio José de Souza, o “Grin-
gão”, no Topovaradouro, região central da cidade. 

Foto: Divulgação

Basquete masculino conquista o pódio 
na Copa Gatorade em Caraguatatuba

Valendo o terceiro lugar, equipe foi superior ao time adversário e venceu com folga

Foto: Arnaldo Klajn|PMSS

Lei Orçamentária 2016 é apresentada à população
LOA será submetida à aprovação dos vereadores

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) apresentou, nesta 
sexta-feira (25), no Centro Cultural de São Sebastião 
Batuíra, no São Francisco, a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2016 à população.  

A apresentação da previsão orçamentária para o 
próximo ano foi realizada pelo diretor Financeiro da 
Sefaz, Osvaldo Julião. O funcionário público expli-
cou que a LOA é feita diante da expectativa de arre-

cadação e que depois de apresentada à população em 
audiência pública será submetida à apreciação dos 
vereadores, na Câmara.

De acordo com os números apresentados, a pre-
visão é de um orçamento total de R$ 521 milhões, 
sendo 83% desse valor provenientes de recursos pró-
prios. Julião explicou também que, por força de lei 
federal, a maior parte dos recursos são destinados às 

secretarias de educação e Saúde, respectivamente R$ 
146 milhões e R$ 123 milhões. Segundo Julião, na 
próxima semana a LOA estará disponível no site da 
prefeitura. ele também explicou que orçamento de 
2016 já prevê a destinação de recursos próprios do 
município para a aplicação em grandes obras, entre 
elas a reserva de R$12 milhões para o hospital mu-
nicipal em construção em Boiçucanga, na Costa Sul.

Audiência Pública da LOA 2016 foi realizada no Centro Cultural Batuíra


