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Definidos os ganhadores do IPTU Premiado 2015
O Papai Noel chegou mais cedo na casa de 

uma moradora da Enseada, Costa Norte da ci-
dade e a grande vencedora do concurso IPTU 
Premiado 2015, promovido pela Prefeitura de 
São Sebastião. O sorteio dos prêmios foi feito 
no final da tarde desta segunda-feira (21), em 
frente ao Paço Municipal, e contou com a parti-
cipação do prefeito Ernane Primazzi, vereado-
res e secretários.

Além do carro, foram sorteados outros nove 
prêmios, entre eles: notebook, aparelhos de 
TV, DVD, microsystem e liquidificador (confi-
ra a relação dos premiados abaixo).

O veículo Fiat Palio zero quilômetro ficou 
para Sidenilda Macedo Fraga, que mora na 
Avenida Dario Leite Carrijo, na Enseada. Logo 
após o sorteio, o prefeito fez questão de ligar 
para a casa da vencedora e dar a boa notícia 
para o marido.

Vencedor do quinto prêmio, Mildeo Alves 
Pereira, morador da Topolândia, estava acom-
panhando o sorteio quando descobriu que foi 
pela primeira vez premiado. “Fiquei muito fe-
liz, não esperava ganhar alguma coisa, participo 
todos os anos e confesso que gostei muito de 
levar o aparelho de som para casa”, disse.

A entrega dos prêmios acontece nesta quar-
ta-feira, às 15h, no Paço Municipal.

Relação dos vencedores:
1º - Veículo Fiat Palio OKM   
Sidenilda Macedo Fraga
2º - Computador Notebook                            

Sorteio foi feito em frente ao Paço Municipal no final da tarde desta segunda-feira

Foto: Halsey Madeira/PMSS

Talita Matos Lopes
3º - Aparelho TV 40 polegadas 
             
Hamilton Pereira Loyola
4º - Aparelho TV 32 polegadas               
Elieu Tavares
5º - Aparelho de Som Microsystem         
Mildeu Alves Pereira            
6º - Microondas                                         

Valdyr Agenor Brambilla
7º - Aparelho de DVD                             
Marcos Oliveira Mariano
8º  Aparelho de DVD                                   
Rafael Tavares Maurício Rodrigues
9º  Aparelho de DVD                                  
Nailton Faleiros Chagas
10º  Liquidificador                               
Joelma Sampaio da Silva

 
Legislação
O Concurso IPTU Premiado é uma inicia-

tiva da atual Administração e para participar, 
conforme determina a Lei 2165/11, os pro-
prietários ou legítimos possuidores de imóveis 
inscritos no Cadastro Imobiliário do município 
devem estar em situação adimplente, ou seja, 
com os pagamentos devidamente efetuados em 
relação a cada um dos imóveis em seu nome.

De acordo com Secretaria da Fazenda, os par-
ticipantes com mais de um imóvel, têm direito a 
cupons equivalentes ao número de residências, 
desde que estejam com o imposto pago. Caso 
este que aumenta as chances do contribuinte 
ganhar, a exemplo do morador Sílvio Santos 
Mateus, que levou para casa duas TVs LG.

Os contribuintes possuidores de imóveis be-
neficiados com isenção, imunidade ou remissão 
do IPTU e Taxa de Lixo não terão direito à par-
ticipação.



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 288 - 21 de Dezembro de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3

preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
eStÂncIa BalnÉarIa - eStaDo De SÃo paUlo

Departamento De SUprImentoS

ato RAtIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 61.629/15 (IN nº 
022/15), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
contratação de empresa para fornecimento de vales transporte intermunicipais aos pacientes 
do CEMIM em tratamento no AME do município de Caraguatatuba, em atendimento a Se-
cretaria de Saúde.

São Sebastião, 14 de dezembro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

ato RAtIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 61.630/15 (IN nº 
023/15), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
contratação de empresa para fornecimento de passagens intermunicipais para pacientes tria-
dos no serviço social da Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 14 de dezembro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU058 – Processo n.º 
60.629/14
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. Epp
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Modalidade: TP n.º 006/14
Data:  20.11.15
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SETRA013 – Processo n.º 
61.309/14
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. Epp
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Modalidade: TP n.º 016/14
Data:  20.11.2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira pela contratada.

Extrato do 04 º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEGUR100 – Processo 
n.º 61.852/11
Contratado: Paulo José Alves Moreira 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 030/11
Valor: 34.002,60
Data:  27/11/2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Paulo José Alves Moreira pelo contra-
tado..

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SEDUC066 – Processo 
n.º 61.206/13
Contratada: Geotec Service Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Elétri-
ca, Hidráulica, Construção E Manutenção Predial em Geral Ltda - Me
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 024/13
Valor: 366.499,92
Data: 03.11.2015

Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Fabio Caires de Araujo pela contratada.

Fundação de Saúde pública de São Sebastião
lei complementar nº 168/2013

reSolUÇÃo nº 011, De 09 De JUnHo 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no 
uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando:
1- Que a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentou na 
11ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 09/06/15, a proposta de subs-
tituição de 01 (um) cargo de odontólogo cedido por 01 (um) odontólogo concursado da 
FSPSS;
reSolVe:
art. 1º.  Aprovar a proposta de substituição de 01 (um) cargo de odontólogo cedido por 01 
(um) odontólogo concursado da FSPSS.
art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 09 de junho de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

reSolUÇÃo nº 012, De 11 De agoSto 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no uso 
de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 12 e 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando:
1- Que a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentou na 
12ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 11/08/15, a proposta de ratifi-
cações de atas das reuniões anteriores, para adequá-las ao disposto no artigo 12, § 5º, da Lei 
Complementar 168/13;
2- Foram prestados todos os esclarecimentos com relação à matéria.
reSolVe:
art. 1º.  Ratificar as atas das reuniões anteriores, conforme disposto no artigo 12, § 5º, da Lei 
Complementar 168/13, sendo elas: 2ª Assembleia Geral – 27/02/2014; 6ª Assembleia Geral 
– 20/08/2014; 7ª Assembleia Geral – 30/10/2015; 9ª Assembleia Geral – 10/02/2015; 11ª 
Assembleia Geral – 09/06/2015.
art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

reSolUÇÃo nº 013, De 11 De agoSto 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no uso 
de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 12 e 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando
1- Que o Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, apresentou na 
12ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 11/08/15, a proposta de quó-
rum para as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Curador, sendo cinquen-
ta por cento mais um conselheiro em primeira chamada;
2- Foram prestados todos os esclarecimentos com relação à matéria.
reSolVe:
art. 1º.  Ratificar e esclarecer o quórum para as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias do 
Conselho Curador, sendo cinquenta por cento mais um conselheiro em primeira chamada, 
como nos termos do art. 12, § 5º da Lei Complementar 168/13.
 art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

reSolUÇÃo nº 014, De 11 De agoSto 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no 
uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando:

1- Que a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, apresentou na 
12ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 11/08/15, a proposta de criação 
de 05 (cinco) vagas de farmacêuticos;
xxxxxxxxxxx
reSolVe:
art. 1º.  Aprovar a proposta de criação de 05 (cinco) vagas de farmacêuticos;
 art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

reSolUÇÃo nº 015, De 11 De agoSto 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no 
uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando:
1- Que a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentou na 
12ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 11/08/15, a proposta de criação 
de 01 (uma) vaga de odontólogo; 
2- Foram prestados todos os esclarecimentos com relação à matéria.
reSolVe:
art. 1º.  Aprovar a proposta de criação de 01 (uma) vaga de odontólogo. 
art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

reSolUÇÃo nº 016, De 11 De agoSto 2015.
Do conSelHo cURADor Da 

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

O Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no 
uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no art. 13, da Lei Complementar Municipal nº 
168/2013 e art. 19, do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 
5959/2014, considerando:
1- Que a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentou na 
12ª Assembleia Geral deste Conselho Curador, ocorrida em 11/08/15, a proposta de Orça-
mento da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião para o ano 2016; 
2- Foram prestados todos os esclarecimentos com relação à matéria.
RESOLVE:
Art. 1º.  Aprovar a proposta de Orçamento da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
para o ano 2016.
Art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

URAnDy rocHa leIte
Presidente 

Conselho Curador

Juventude é campeão da 7ª Copa 
Sebastianense de Futebol

O Juventude garantiu o título de campeão da 7ª edição 
da Copa Sebastianense de Futebol 2015, na manhã do úl-
timo domingo (20), no Estádio Municipal Otoniel Santos, 
no Topovaradouro, região central da cidade. Com o empa-
te por 1 a 1 contra o Caiçara, o time do bairro da Topolân-
dia levou o troféu para casa.  Autoridades locais acompa-
nharam a partida. O primeiro tempo foi bem equilibrado 
e as duas equipes chegaram pouco ao gol adversário. Na 
segunda etapa o jogo esquentou, mesmo jogando pelo 
empate o Juventude pressionou e abriu o marcador com 
João Vitor. Na sequência, AndrePazzanese, do Caiçara, 
igualou a partida. A final ainda contou com a expulsão de 
dois jogadores, um de cada equipe. João Vitor comentou 
que o gol foi emocionante e veio no momento certo para 
dar tranquilidade ao elenco. “Muito feliz por marcar o gol 
que cofirmou o título, nosso time é uma família e nós me-
recemos”, disse.  O prefeito de São Sebastião comentou a 
sequência que a Copa vem tendo na cidade e parabenizou 
o time campeão. “Já é o sétimo ano de Copa Sebastianense 
e isso é importante, as equipes vão se organizando e parti-
cipando mais, e parabéns ao Juventude por mais esta con-

Elenco do Juventude posa para a foto do título 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

quista”. A Secretaria de Esportes destacou o desempenho 
do campeão e lembrou-se das recentes conquistas do time. 
“Parabéns ao elenco e comissão técnica do Juventude pelo 
título e pelo ano vitorioso”, frisou. Recentemente, a equipe 
representou a cidade na Copa Zito e conquistou o troféu. 
O secretário parabenizou também todos os times que dis-
putaram a 7ª edição da Copa Sebastianense de Futebol. 

1ª Divisao

Equipes que disputarão a categoria no ano de 2016: 
Caiçara, Juventude, União de Maresias, Guarani, Vila Baia-
na, Cruzeirinho, Grêmio Barequeçaba, Boca Júnior, Boi-
çucanga e Sato, garantiram o acesso nesta temporada. O 
time vice-campeão conquistou alguns prêmios na compe-
tição: o troféu Fair Play, Marquinhos como melhor goleiro 
e o atleta Rafael Siqueira foi o artilheiro da categoria com 
nove gols.
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“Auto de Natal” da Paróquia de 
São Sebastião reúne centenas de 

pessoas em frente da Igreja Matriz

Com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo 
do município, a Paróquia de São Sebastião apre-
sentou neste domingo (20) o “Auto de Natal 2015”, 
uma encenação musical realizada por jovens da pa-
róquia sob a coordenação de Diego Serena, Flavia 
Costa e HevelinJulio, que é a autora do texto, e a 
participação do técnico musical Marcel Costa.

De acordo com Diego Serena, o principal obje-
tivo desta encenação é o de relembrar as pessoas o 
verdadeiro sentido do Natal: o nascimento de Je-
sus. “O projeto deste Auto de Natal surgiu a partir 
da chegada do padre Elimar, em julho deste ano, e 
envolveu as pastorais e os movimentos jovens que 
promovem a evangelização através da arte, tornan-

Encenação do nascimento de Jesus encanta munícipes e turistas

Fotos: Valéria Borges | PMSS

do-se um momento de graça em nossas vidas e nos 
possibilitando passar a mensagem do nascimento 
de Jesus por meio deste trabalho teatral/musical 
onde procuramos levar os relatos do evangelho de 
Lucas”. 

“Muita gente não conhece ou se esquece do re-
lato real contido nestas descrições e acabam fazen-
do com que o Natal fique focado na árvore, nos 
presentes e na ceia, num consumismo que se tor-
nou tradição e que acaba encobrindo o real sentido 
desta celebração”, concluiu Diego.

Emocionado, o pároco da Igreja Matriz de São 
Sebastião, Elimar de Azevedo Ferreira, falou sobre 
a apresentação. “Estou muito surpreso e emocio-

nado, até porque eles fecharam os ensaios em sigi-
lo pra que fosse uma surpresa inclusive pra mim, 
então ver o resultado de toda essa produção em 
torno da palavra de Jesus que move esses jovens 
é de fato muito especial, além da importância de 
ter sido totalmente organizado pelos paroquianos. 
Estão todos de parabéns!”, relatou padre Elimar.

A produção contou com a participação de 20 
atores que mesclaram diálogos com cenas musicais 
durante cerca de 40 minutos de apresentação. O 
grupo utilizou um grande palco montado em fren-
te à Igreja Matriz, outro palco pequenino em meio 
à plateia e o coreto da praça, utilizado para repro-
duzir a manjedoura.
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Ki-Fogo do Pontal da Cruz lança oficialmente 
seu samba enredo no Tebar

A escola sebastianense contou com a participação especial do sambista c
arioca Ito Melodia, da ‘G.R.E.S. União da Ilha do Governador’

Festa da Ki-Fogo esquentou com a bateria, sua rainha Mariana BomBom e o sambista carioca Ito Melodia

Cláudio Santana | Divulgação e Valéria Borges | PMSS
Mais uma escola de samba de São Sebastião lança 

oficialmente seu samba enredo para o Carnaval 2016. 
Neste domingo (20) a festa foi do “GRES - Grêmio 
Recreativo Escola de Samba Ki-Fogo do Pontal da 
Cruz”, que lotou o Tebar Praia Clube num evento 
que contou, assim como os das demais escolas, com 
apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e 
da Associação Sebastianense das Entidades Carnava-
lescas (Asec).

“Ki-Fogo no Mundo Encantado de Mistérios e 
Magias” é o tema escolhido. De acordo com Cláu-
dio Santana, diretor de comunicação da Ki-Fogo “a 
escola levará pra avenida mais um enredo divertido, 
pensando no lúdico, nas crianças e famílias, criamos 
um personagem que vai cair dentro de um mundo 
encantado e viver uma história cheia de mistérios e 
muita magia”.

“Vamos passar por histórias conhecidas como O 
Mágico de Oz, encontrar com uma cigana para nos 
falar do futuro, viver um pouco da mitologia, encon-
trar duendes, gnomos, fadas, bruxas e, no fim, uma 
batalha épica do bem contra o mal. Esperamos um 
grande carnaval e vamos pra avenida defender o nos-
so título de campeão", completou Santana.

O samba enredo é de autoria de Tiago Correa, Da-
niel Osmak e do sambista carioca, e convidado espe-
cial da festa, Ito Melodia, intérprete da União da Ilha 
do Governador, escola do grupo especial do carnaval 

do Rio de Janeiro.
A festa também contou com a presença da Cor-

te Momesca do Carnaval 2016, representantes das 
escolas “Mocidade Independente da Topolândia” e 
“X-9 da Costa Norte” de São Sebastião e “Leões do 
Ita” de Ilhabela, autoridades do município, membros 
da Asec, convidados e comunidade.

Para animar o festejo a atual campeã do Carnaval 
convidou os grupo de samba “Simplicidade S/A” e o 
segundo colocado do 1º SOMSEBASS – Festival de 
Bandas de São Sebastião, o “Tokesamba” e por fim a 
bateria da escola e o show de Ito Melodia.

O cantor e compositor carioca agradeceu a direto-
ria da escola por estar mais uma vez em São Sebastião. 

"É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, 
parabéns pelo lindo trabalho que fazem a frente da es-
cola, eu sou Ki-Fogo e não abro mão, essa escola já é 
campeã pela comunidade unida que tem e este even-
to está lindo, muito bem organizado", disse Melodia. 
O presidente da Asec, Everaldo Martins de Souza, 
disse que a escola está de parabéns pela organização e 
que o carnaval da cidade só tem a ganhar. "A Asec está 
aqui pra agradecer e parabenizar a escola pelo grande 
evento fora de época e com a presença mais que espe-
cial de Ito Melodia, grande nome do samba". 

O evento foi uma realização da Ki-Fogo e Restau-
rante dos Amigos em parceria com a Prefeitura, Te-
bar, Blue Marlin, Arte Real e Itaipava. 

Anfiteatro tem noite de muito rock’n’roll com a 
segunda edição do “Litoral Metal Fest”

Foto: Valéria Borges | PMSS

Vencedora do 1º SOMSEBASS, “Pescadores de 
Água-Viva” levanta público do Anfiteatro

O “II Litoral Metal Fest” foi um sucesso durante 
horas de rock’n’roll no palco do Anfiteatro do Com-
plexo Turístico da Rua da Praia, neste sábado (19), 
evento realizado pela DNA Produções com apoio 
da Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião 

(Sectur).
Das 17h até meia noite se apresentaram seis ban-

das das cidades de São Sebastião, Ilhabela e Caragua-
tatuba. Desfilaram seus talentos musicais as bandas 
“DNA Of Rock”, “Massacred”, “Alianza”, “ADR”, “Do-
nalice”, “SystematicScars”, além da banda vencedora 
do 1º Festival de Música de São Sebastião - SOMSE-

BASS, a “Pescadores de Água Viva”.
Heniel Lourenço, baixista da “Pescadores de Água-

Viva”, estava eufórico após o show e com toda razão, 
pois a apresentação levantou a plateia. “Foi sensacio-
nal, mais uma experiência muito legal. Agora a banda 
intensifica ainda mais os ensaios com a apresentação 
especial que estamos programando para o palco do 
Verão Show 2106, onde pretendemos misturar leitu-
ras de rock clássico com o repertório autoral da ban-
da. Portanto, podem aguardar um show muito baca-
na que está sendo preparado com muita dedicação e 
empenho de toda a banda!”. Segundo um dos orga-
nizadores do evento, Ricardo Biddino, da DNA Pro-
duções e líder da banda “DNA Of Rock”, “o objetivo 
deste projeto é promover o trabalho e a imagem das 
bandas da região e uma troca de experiências entre os 
músicos envolvidos, possibilitando um intercâmbio e 
promovendo mais um evento musical à população e 
aos visitantes da cidade”. “Este foi mais um evento es-
pecial, novamente foi um sucesso e nem a chuva que 
caiu por um momento atrapalhou. Quero aproveitar 
para agradecer o apoio da Sectur, um diferencial im-
portante e que colabora com o trabalho de toda essa 
galera que ama o que faz: música”, concluiu Biddino.
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Transeuntes param para ver e ouvir Coral e Banda Municipais no calçadão da Rua da Praia

Atrações musicais promovidas pela Sectur 
encantam público na Rua da Praia

Coral Municipal “Sinésio Pinheiro” e Banda Municipal “Maestro Manoel 
Ladislau de Mattos” chamaram a atenção de munícipes e turistas

A noite clara de horário de verão teve um encanto especial para os que passea-
vam pelo calçadão da Rua da Praia neste domingo (20), onde oCoral Municipal 
“Sinésio Pinheiro” presenteava aos amantes da boa música com um cardápio va-
riado e muito alegre de canções.

Vencedor de vários prêmios e recém selecionado para a fase regional do Mapa 
Cultural Paulista da modalidade Canto & Coral, o grupo conta com total apoio 
da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

A regente Selma Boragian escolheu peças do repertório popular brasileiro 
como ‘Você Já Foi à Bahia’, ‘Piston de Gafieira’, ‘Dancing Days’ e ‘Berimbau’, com 
participação especial do assessor cultural e mestre de capoeira Noel na percus-
são, com seu berimbau nesta última canção e o pandeiro nas demais. O encerra-
mento foi marcado por um hino africano e aplauso unanime do público em pé.

Retreta
A noite enfim escureceu, mas a animação não parou. O coral deu lugar a tra-

dicional retreta com a Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos” 
que, como sempre, reuniu o público cativo e ainda conquistou aqueles que pas-
savam pelo local.

Vale destacar que esta foi a última apresentação do ano da retreta dominical, 

que retorna com esta atividade no dia 10 de janeiro de 2016.
O maestro Almir Clemente falou emocionado após a apresentação. “Passei 

o dia de hoje convivendo com uma grande ansiedade, pois ao mesmo tempo 
em que nos despedimos das apresentações de 2015, algo que gostamos imensa-
mente de fazer, também estamos carentes de um descanso merecido. Serão dias 
importantes para repormos nossas energias, mas também com saudades desses 
encontros para os quais retornamos em janeiro. Portanto, esta última apresenta-
ção tinha que ser especial e então fizemos um repertório peculiar e com muito 
carinho”, relatou Clemente.

Mesmo não sendo inédito, o repertório mesclou estilos importantes escolhi-
dos a dedo para selar o ano em grande estilo. “Começamos com uma peça de 
bastante impacto, a ‘AlsoSprachZarathustra’ (Assim Falou Zarathustra) de Ri-
chard Strauss, e passeamos por um repertório nacional e norte-americano e en-
cerramos com uma saudação ao Natal com a tradicional ‘Jingle Bells’, escrita no 
século 19 por James LordPierpont e que se tornou um dos mais populares hinos 
natalinos do mundo. Desta forma encerramos nosso trabalho de forma bastante 
alegre e dando boas vindas ao menino Jesus e as festas de fim de ano”, concluiu 
o maestro.


