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Prefeitura vence concurso e EDP promove 
plantio de 150 árvores no município

Trabalho é fruto da ação do município com o projeto “Arborização Urbana: contemplando a nossa Biodiversidade” 
desenvolvido em parceria com a Etec 

Foto: Divulgação 

Ações como a demarcação dos canteiros e a conscientização popular fizeram parte do projeto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TERMO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/16
PROCESSO Nº.: 61.144/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. ITATINGA, AV. PROF. MACHADO ROSA, CAMPO 
DE FUTEBOL E PRAÇA ESPORTIVA - BAIRRO ITATINGA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO DE OBRA.

DETERMINO A ANULAÇÃO DO CERTAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 49 PARÁGRAFO I DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

SÃO SEBASTIÃO, 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SESAU131 – Processo n.º 61.196/16
Contratada: Adhobe Construtora Eireli - EPP. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Serviços de impermeabilização com desinfecção de caixas d’água e reservatórios das Unidades de 

Saúde.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: Convite nº 055/16
Valor: R$ 75.200,00 (setenta e cinco mil e duzentos reais)
Data: 12.12.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Gesuílson Miranda Nunes pela contratada.

Nota Oficial

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO – SP, no 
desempenho de suas funções, aprovou na reunião ordinária do dia 05/12/2016 uma 
moção de repúdio contra a contra a PEC 55 (antiga PEC 241) e MP 746 (MP do Ensino 
Médio).

Consideramos que a PEC 55 congela os gastos e investimentos da União por 20 anos, 
inclusive para saúde e educação, além de desastrosa em diversos aspectos, impossibilita 
o cumprimento do PNE - Plano Nacional de Educação e Lei Federal nº 13.005/2014. 
“O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a 
política educacional dos próximos dez anos. 

O primeiro grupo do PNE são metas estruturantes para a garantia do direito à educa-
ção básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização 
do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo gru-
po de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da 
diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata 
da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas 
anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.

O Ministério da Educação se mobilizou de forma articulada com os demais entes 
federados e instâncias representativas do setor educacional, direcionando o seu trabalho 
em torno do plano em um movimento inédito: referenciou seu Planejamento Estratégi-
co Institucional e seu Plano Tático Operacional a cada meta do PNE, envolveu todas as 
secretarias e autarquias na definição das ações, dos responsáveis e dos recursos. 

A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 também foi orientada pelo PNE”. 
Portanto, consideramos que o Plano Nacional de Educação seja parte da Estrutura de 
um Estado Nacional, construída a partir de participações locais, o que é profundamente 
desejável e oportuno, porque resulta do exercício de mobilização técnica e conta com o 
trabalho realizado pelo Congresso Nacional, que analisou e votou o Plano, suas Diretri-
zes e Metas. 

Em seu primeiro ano de execução, 2015, os Estados e Municípios adaptaram seus pró-
prios ao PNE, inclusive o Estado de São Paulo, Lei Estadual nº 16.279/16, e o município 
de São Sebastião, Lei Municipal nº 2.327/15. Entre os Estados, apenas Minas Gerais e 
Rio de Janeiro ainda não sancionaram suas leis estaduais instituindo os Planos Estaduais 
de Educação. 

Esse procedimento vai em busca da equidade e da igualdade quanto a oportunidades 
educacionais oferecidas ao cidadão brasileiro, fundamental para a democracia e para a 
pujança econômica. O PNE, dentre muitas outras metas, prevê que o Brasil deve desti-
nar 10% do PIB para a Educação, ou seja, prevê um aumento gradual, porém, considerá-
vel para os investimentos em Educação.

No caso do nosso município, essa verba adicional é extremamente necessária, pois 
ainda não universalizamos o atendimento ao Ensino Fundamental, tendo em vista que 
atendemos, em todas as nossas escolas, sejam particulares ou públicas, a apenas 88% da 
população em idade escolar para o Ensino Fundamental, nossos prédios escolares estão 
lotados de turmas, além das que foram previstas pelos projetos arquitetônicos originais 
dos prédios escolares. Portanto, precisamos de vários novos prédios, meta descrita no 
Plano Municipal de Educação - Lei Municipal nº 2.327/15. Por sua vez, os cidadãos 

em idade de Ensino Médio têm apenas cerca de 45% das vagas necessárias e, apesar da 
responsabilidade maior pelo Ensino Médio ser dos governos dos Estados, a nós também 
interessa universalizarmos o atendimento a esse nível de ensino em nosso município, 
pois após a universalização, poderemos nos dedicar mais cabalmente à melhoria da qua-
lidade. 

Assim, a PEC 55 condena o PNE a ser apenas mais um plano que não sairá do papel.
Este Conselho Municipal de Educação entende também que a educação brasileira 

deve passar por uma drástica reforma. Porém essa reforma, por óbvio, deve ter a partici-
pação efetiva dos profissionais da Educação e não simplesmente se tornar realidade via 
Medida Provisória, instrumento reservado para colocar em prática medidas emergen-
ciais, de forma verticalizada e esse parece não ser o caso. 

Em 1996, foi sancionada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei Federal nº 9.394, muito menos propedêutica e muito mais tecnicista do que 
a Lei nº 5.692/71, Lei de Diretrizes e Bases anteriormente em vigência. 

O processo de discussão da nova lei ocorreu no Congresso Nacional por anos a partir 
de propostas em tramitação, o discurso para justificativa falava em ensino centrado no 
estudante, tratado como aluno, e afirmava que anteriormente o ensino centrava-se no 
professor.

A verdade é que a nova política educacional, definida pela Lei Federal nº 9394/96, 
não foca a aquisição de conhecimentos, mas prioriza apenas o desenvolvimento de ha-
bilidades intelectuais. Após 20 anos, tempo comumente considerado suficiente para se 
analisar uma proposta educacional, verificamos que os estudantes brasileiros, ao final 
da Educação Básica, conseguem comprovar índice de aproveitamento inferior aos com-
putados há 20 anos atrás, o que evidentemente, deveria provocar uma ampla discussão, 
envolvendo toda a sociedade para avaliar a atual política e, quem sabe, em função dos 
resultados alcançados, MUDAR SUA DIREÇÃO, alterá-la. 

A Medida Provisória 746, tolhe o direito da sociedade à discussão, desconsidera todo 
o grande esforço nacional mencionado acima e, pior que tudo, aprofunda a tendência 
tecnicista proposta pela Lei Federal nº 9.394/96, além de sua execução ser impossível, 
em função da necessidade de investimentos que o orçamento não propiciará, inclusive 
em função da PEC 55.

Os Conselhos de Educação, aliás, foram desprestigiados e suas posições desconsidera-
das para a elaboração do texto dessa Medida Provisória, uma das funções dos Conselhos 
é justamente subsidiar o planejamento de novas leis, mas a MP não ouviu esses órgãos. 

Além disso, defendemos que as políticas na área da Educação devem ser de Estado e 
não de governo, ou seja, devem ter continuidade independentemente do partido que es-
tiver governando, não tendo espaço para mudanças radicais que agradem este ou aquele 
partido.

Como exemplo, a comunidade dos profissionais da educação tem defendido por dé-
cadas que a educação básica deve ter como objetivo a formação integral do ser humano 
e a ideia que a educação básica deve formar prioritariamente mão de obra é incoerente, 
pois atende aos interesses dos empregadores, mas não atende aos interesses da socieda-
de. 

Um governo, portanto, não pode desconsiderar décadas de debate e lutas por uma 
educação cidadã para promover seu ponto de vista. Evidentemente, é dever do Estado in-
vestir em cursos profissionalizantes com essa finalidade, porém, essa formação não deve 
substituir a formação cultural e científica tão almejada por nossa nação. 

A MP, ao criar percursos formativos que poderiam ser muito satisfatórios, ao invés, 
permite que os estudantes troquem sua formação científica e cultural por uma profissio-
nalizante. O impacto dessa medida é assustador já que a tendência é que apenas pesso-
as com poucos recursos façam essa opção, visto que abster-se de uma educação que se 
aprofunde em linguagens, ciências e matemática reduzirá as chances de um estudante 
prosseguir seus estudos. 

A proposta, portanto, condena estudantes de baixa renda a serem profissionais técni-
cos, no máximo, enquanto os estudantes de famílias mais abastadas terão as oportunida-
des necessárias para prosseguirem os estudos se assim desejarem. Quanto a esse ponto, 
defendemos que a formação profissionalizante deve estar à disposição de quem a queira, 
mas sem fazer parte da educação básica. A MP ainda abre brechas para que pessoas que 
não possuem formação obtenham licenças permanentes para lecionar, entregando a edu-
cação de nossos jovens às mãos de pessoas sem o devido preparo.

Assim, este Conselho Municipal de Educação, por julgar impreterível a participação 
social propositiva, durante a elaboração de políticas públicas, ou seja, participação de 
entidades de classe, organizações da sociedade civil, entidades gestoras nos entes federa-
dos e suas subsidiárias, e que sejam promovidos intensos debates e estudos de impacto 
a respeito das medidas que podem ser adotadas; repudia a MP 746, por seu caráter arbi-
trário e por sua evidente inconstitucionalidade e lamenta o efeito destrutivo da PEC 55. 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO - SP



cyan - magenta - amarelo - preto

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 408 - 19 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3

Prefeitura vence concurso e EDP 
promove plantio de 150 árvores no 

município
Trabalho é fruto da ação do município com o projeto “Arborização Urbana: contemplando a nossa Biodiversidade” 

desenvolvido em parceria com a Etec 

Começa hoje (19), em São Sebastião, e deve prosseguir até o meio desta 
semana, o trabalho de arborização urbana que prioriza a biodiversidade da 
flora local. A iniciativa está relacionada ao fato do município ter vencido 
o “Projeto Conta EDP por E-mail”, da EDP Bandeirante, que abrangeu as 
quatro cidades do Litoral Norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. 
O objetivo foi fazer a migração das contas via papel para e-mail, tendo em 
vista diminuir o consumo de papel o que impacta diretamente no uso dos 
recursos naturais, além de facilitar a disponibilização da fatura para o clien-
te tornando um meio mais rápido e acessível.

A Secretaria do Meio Ambiente (Semam), através da Divisão de Agri-
cultura e Abastecimento em parceria com os alunos do curso de Meio Am-
biente da Etec, desenvolveu o projeto “Arborização Urbana: contemplando 
a nossa Biodiversidade” que destacou a importância desta atividade que, 
além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e 
equilíbrio ambiental local, complementam e enriquecem o conhecimento 
de estudantes, propiciando vivências práticas que contribuirão para a for-
mação profissional dos mesmos.

A “Arborização Urbana”, também chamada de “Florestas Urbanas”, cor-
responde à arborização de ruas, praças, parques, jardins, canteiros centrais 
de ruas e avenidas, margens de corpos d’água. A arborização de ruas inclui 
as árvores de propriedade pública, calçadas e canteiros centrais de avenidas. 
Esta é a vegetação mais próxima da população urbana e que mais sofre com 
a falta de planejamento dos órgãos públicos e a falta de conscientização 
ambiental da população.

Etapas
O trabalho englobou na primeira etapa, um diagnóstico nos bairros pi-

lotos da Vila Amélia, Centro Histórico e Porto Grande, com o levantamen-
to da largura de calçadas, espécies adequadas, distribuição e espaçamento 
das mudas, marcação de canteiros, evitando, dessa forma, o conflito entre 
árvores e equipamentos urbanos (fiação da rede de energia elétrica, placas 
de trânsito, postes de iluminação pública, semáforos, bocas de lobo, entre 
outros), fatores que levam a podas drásticas ou supressão das mesmas ca-

racterizando um acréscimo de despesas que oneram os cofres públicos mu-
nicipais e, principalmente, ao desequilíbrio ambiental.

A segunda etapa promoveu a realização de um trabalho de sensibilização 
porta-a-porta, envolvendo os moradores, visando esclarecer sobre os bene-
fícios que uma árvore pode oferecer à coletividade e, principalmente, sobre 
a necessidade de colaboração da comunidade nos cuidados com a manuten-
ção e bom desenvolvimento da mesma.

A terceira etapa, envolvendo a abertura dos berços (covas) e o plantio 
propriamente dito das árvores, é que acontece nesta semana. Ou seja, os 
plantios das espécies logo após a data de entrega do diagnóstico, no último 
dia 13,  elaborado pelos alunos da Etec, cabendo à EDP a execução dos 
plantios e à Prefeitura, a remoção  dos resíduos remanescentes (restos de 
concreto e terra).

Salto de qualidade
A chefe de divisão de Agricultura e Abastecimento, Cíntia Castro de Frei-

tas, falou sobre a participação do município e enfatizou sua importância. “O 
projeto foi apresentado à Semam em uma reunião no final de setembro e 
iniciado em outubro. Considerando os inúmeros benefícios que uma árvore 
pode trazer, vale destacar sua relevância que, além de contribuir com a me-
lhoria da qualidade de vida da população e equilíbrio ambiental local, com-
plementa e enriquece o conhecimento de estudantes, propiciando vivências 
práticas que contribuirão para a formação profissional dos mesmos".

De acordo com o professor de Meio Ambiente da Etec, Daniel Jung, os 
alunos, devidamente orientados, registraram e geolocalizaram locais propí-
cios para plantio de novas árvores. “O produto final foi um mapa interativo 
que pode ser aberto no programa Google Earth, onde cada árvore possui 
informações sobre sua condição”, explicou.

Para o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Hipólito do Rego, apesar 
de São Sebastião estar inserida na Mata Atlântica, há no município carência 
de algumas espécies arbóreas na zona urbana. “Esse projeto concilia o ade-
quado planejamento da cidade ao inserir nativas, com a participação de alu-
nos e a comunidade. Sem dúvida, um salto de qualidade para o município".
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Crianças do Viração comemoram o fim das 
aulas e celebram mais uma formatura

O clima foi de festa no Viração na tarde de sexta-feira (16). No projeto, 
instalado na Topolândia, região central de São Sebastião, houve a festa de fim 
de ano e a formatura do grupo que atingiu a idade máxima permitida para 
participar das atividades, isto é, 12 anos.

As comemorações tiveram início às 18h30 com solenidade de formatura.  
“Foi um momento de grande emoção não apenas para os formandos, mas para 
todos nós, quando cada um deles era chamado para receber o certificado de 
conclusão”, disse a coordenadora Adriana Tereza Romão.

De acordo com ela, ao término do cerimonial começaram as apresentações 
natalinas com a participação das turmas da manhã e tarde que mostraram 
aos convidados os resultados obtidos durante o ano. “Cada grupo, com seu 

respectivo monitor, se apresentou para amigos e familiares. Tudo foi muito 
divertido  ao som de muita música ao vivo e interatividade”, observou a coor-
denadora. 

Ainda durante os festejos houve o sorteio de brindes para os presentes. 
“Terminamos nossas comemorações com um delicioso jantar com direito a 
sorvete e bolo tropical. Foi uma grande satisfação para todos nós do Viração, 
pois ao longo de 2016 trabalhamos incansavelmente para oferecer o melhor 
para as crianças”, comentou Adriana.

O projeto Viração que atende 200 crianças em período oposto ao da esco-
la é mantido pela Associação Sebastianense de Promoção Social em parceria 
com  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh).

Alunos monitores, amigos e familiares comemoram mais um fim de ano no projeto

Fotos: Setradh | PMSS
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Tradicional Corrida de São Miguel em Juquehy 
está com inscrições abertas

Foto: Ricardo Faustino/PMSS

Prova, que reúne um bom número de corredores, será disputada no dia 30 de dezembro 

Tradicional Corrida de São Miguel em Juquehy está com inscrições abertas
A tradicional corrida de São Miguel a ser realizada em Juquehy, na Costa Sul de São 

Sebastião, está com inscrições abertas. Com apoio da Prefeitura, o evento é uma reali-
zação do morador Antônio Bartolomeu de Santana, mais conhecido como Memeu, e 
organização da YPS Promoções e Eventos.

Em sua 27ª edição, a prova acontecerá no dia 30 de dezembro e visa a inclusão social, 
o incentivo ao esporte e a confraternização entre os adeptos da modalidade esportiva. 
A corrida é aberta a atletas anônimos, amadores, profissionais, equipes, associações, 
federações, clubes e confederações mediante o pagamento de uma taxa de inscrição.

Com um percurso de pouco mais de 7 km pelas ruas do bairro, o evento é dividido 
por categorias e também no Geral Feminino e Masculino. A organização também está 

com inscrições abertas para quem apenas deseja participar da caminhada, cujo trajeto 
é de 4 km.  

 A inscrição só pode ser realizada através da internet ( www.ypseventos.com.br   ) 
e todos os inscritos – incluindo os caminhantes – terão direito a um kit e camiseta 
alusiva ao evento. Os atletas que concluírem a prova também receberão medalhas de 
participação.

Quanto à premiação, a organização fará a entrega de taças para os cinco melhores 
tempos no Geral Masculino/Feminino, além de troféus para os três melhores tempos 
de cada categoria (masculino e feminino).

Serviço:- A largada está programada para as 8h30, de frente à quadra poliesportiva 
de Juquehy. Mais informações pelo internet www.ypseventos.com.br 
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