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Prefeitura entrega títulos de posse
a moradores da Rua Ivo Henrique
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Medida beneficiará 20 famílias, muitas delas instaladas há mais de 20 anos no município
Jayr Favero/PMB

Com o Termo de Concessão de Uso Especial do Imóvel, os moradores da Ivo Henrique poderão também contar com
assistência gratuita de técnicos da Secretaria de Habitação para reformar e melhorar suas casas

A partir da próxima
terça-feira, 20 famílias que
residem em uma área pública de
1.965 m², localizada na Rua Ivo
Henrique, loteamento Vila de
Itapanhaú, Área 15, poderão
viver com mais tranqüilidade.
Elas serão beneficiadas com o
Termo de Concessão de Uso
Especial do Imóvel que será
entregue pela Prefeitura no dia 13,
a partir das 19 horas, em
solenidade a ser realizada na sede
do Fundo Social de
Solidariedade.

Essa é a primeira entrega
de títulos de posse a moradores
de assentamentos em áreas
públicas promovida este ano,
uma vez que a titularidade vem
beneficiando famílias de vários
núcleos desde janeiro de 2002,
quando Bertioga deu início ao
processo de regularização
fundiária tornando-se o primeiro
município do Brasil a aplicar o
Estatuto da Cidade. O trabalho
realizado pela Secretaria de
Habitação, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura é apoiado na Medida
Provisória 2220, publicada no
Diário Oficial da União em 4 de
setembro de 2001.

A entrega dos títulos de
posse aos moradores da rua Ivo
Henrique é fruto de um trabalho
da Administração, que realizou
estudos para atender a um antigo
anseio dessas famílias, muitas
das quais instaladas no
município há mais de 20 anos. Os
beneficiados têm raízes e uma

história em Bertioga, mas não
tinham certeza da moradia. Com o
título, elas terão a posse da área
garantida e passarão a ser
contribuintes pagando seu IPTU
e  contando com os benefícios
legais.

A partir do momento da
assinatura do Termo de

Concessão, os moradores poderão
também contar com a assistência
gratuita de técnicos da Secretaria
de Habitação para reformar e
melhorar suas casas, como já
ocorre nos núcleos do Ilha 4,
Mangue Seco e Boracéia, onde
foram iniciados os processos de
urbanização das áreas. Nestes

locais, apesar de morarem em casas
de alvenaria, os moradores
receavam promover alterações ou
reformas, uma vez que viviam em
situação irregular.

Ivo Henrique - Ao
contrário dos demais
assentamentos, que tinham
registro das áreas, o núcleo da Rua

Ivo Henrique levou mais tempo
para conseguir ser beneficiado
porque foi necessário
providenciar a matrícula e
registro do local. Aliás, para
atender aos moradores, a
Prefeitura teve de regularizar a
documentação e promover o
registro de cerca de 45 áreas
públicas, entre praças, ruas e
logradouros do Loteamento Vila
de Itapanhaú.

Dando continuidade ao
trabalho de regularização
fundiária, a Prefeitura deverá
entregar, até fevereiro, os títulos
de posse a cerca de 65 famílias
do Núcleo Ilha 1 e
aproximadamente 130 do Ilha 2
até março deste ano. Como a
intenção da Administração é
estender o benefício a outros
bairros, estão em estudo
alternativas que visem a
regularização de áreas em locais
como o Jardim Albatroz, cujo
processo já está em andamento.
Segundo a Secretaria de
Habitação, a Prefeitura pretende
atender todos os núcleos da
cidade e encontrar soluções,
mesmo que diferenciadas de
outros assentamentos, para
regularizar a situação dos
moradores.

Importante salientar
também que a concessão dos
títulos aos moradores da Rua Ivo
Henrique foi possível graças à
aprovação, pela Câmara
Municipal, em sessão realizada
no dia 2 de dezembro do ano
passado, da Lei 557.
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LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 88/ 2.003
DE  30 DE DEZEMBRO DE  2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s  e  d a n d o
c u m p r i m e n t o  à  d e l i b e r a ç ã o  d a  M e s a
Diretora da Câmara Municipal de Bertioga,
RESOLVE:
DESIGNAR ,  a Sra.  Mar ia Amél ia Si lva
Mar t inez ,  reg is t ro  n º  188,  ocupan te  do
c a r g o  d e  A s s e s s o r  P a r l a m e n t a r ,  d e
p r o v i m e n t o  e m  C o m i s s ã o ,  p a d r ã o  d e
vencimento CC2, para o cargo de Membro
da Comissão Permanente de L ic i tação,
d a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  B e r t i o g a ,
i n s t i t u í d a  p e l a  R e s o l u ç ã o  n º  0 3 8 / 9 6 ,
a t r ibu indo-se- lhe  a  g ra t i f i cação  de  30%
( t r i n t a  p o r  c e n t o )  b a s e a d a  n a  L e i
M u n i c i p a l  4 9 7 / 2 0 0 3 ,  d e c o r r e n t e  d o
encargo para o per íodo de 01/01/2.004 à
29 /02 /2 .004 .

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bert ioga, 30 de dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

PORTARIA N.º 84/2.003
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à del iberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
EXONERAR, o Sr. Luiz Carlos Contesini,
reg is t ro  n . º  183, ocupante  do  cargo  de
Assessor  Par lamentar  I I,  com padrão de
venc imentos  CC4,  de  prov imento  em
Comissão do quadro de servidores da Câmara
Municipal de Bert ioga, atr ibuindo-se-lhe os
vencimentos e vantagens do cargo até 31/12/
2 0 0 3 .

Registre-se, Publique-se  e Cumpra-se.
Bertioga, 30 de Dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

PORTARIA N.º 85/03
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à deliberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
NOMEAR  a  Sra .  El isânge la  da  S i l va
Pedroso,  a  ocupar  o  cargo  de  Assessor
Parlamentar II, sob o registro n.º 189, com
padrão de vencimento CC4, provimento em
comissão, do quadro de servidores da Câmara
Municipal de Bertioga, atribuindo-se-lhe os
vencimentos e as vantagens do cargo que irá
ocupar a partir de 05/01/2004.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bertioga, 30 de Dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

PORTARIA Nº 86/ 2.003
DE  30  DE  DEZEMBRO DE  2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à del iberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
DESTITUIR  o Sr. Jorge Raimundo dos Santos,
registro n.º 033, o Sr. Paulo César Xavier de
Ol ive i ra ,  reg is t ro  n . º  174,  e  a  Sra .  Mar ia
Amélia da Si lva Mart inez, registro n.º 188,
da designação concedida através das Portarias
72/2003, 73/2003 e 80/2003 para ocuparem,
respect ivamente,  os  cargos de Pres idente ,
Secretário e Membro da Comissão Permanente
de Licitação da Câmara Municipal de Bertioga,
atribuindo-se-lhe os vencimentos e vantagens
até 31/12/2003.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga,  30 de Dezembro de 2.003.
VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI

P r e s i d e n t e

PORTARIA Nº 87/ 2.003

DE  30  DE  DEZEMBRO  DE  2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à deliberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
DESIGNAR ,  o  Sr.  Jorge Raimundo dos
Santos, registro nº 33, ocupante do cargo
de Técnico Legislat ivo Administrat ivo IV,
de  p rov imento  e fe t i vo ,  padrão  de
vencimento NS, para o cargo de Presidente
da Comissão Permanente de L ic i tação,
da Câmara Municipal de Bertioga, instituída
pela Resolução nº 038/96, atribuindo-se-lhe
a gra t i f i cação de 30% ( t r in ta  por  cento)
baseada na  Le i  Mun ic ipa l  497 /2003,
decorrente do encargo para o período de 01/
01/2.004 à 29/02/2.004.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 30 de dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

EDITAL N° 001/2004
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital de notificação, fica a empresa
D. W. INFO. Ltda., com sede na Rua Cláudio n°
310, Bairro da Lapa, SP/SP, vencedora dos itens
B, C, D, E, F do convite n° 010/03, notificada
para no prazo improrrogável de 05 dias,
comparecer na sede da Câmara Municipal de
Bertioga, para entrega dos bens licitados,
constantes dos itens citados neste edital, nas base
e especificações descritas no mencionado
procedimento licitatório. O não atendimento a
esse edital, permitirá que a empresa classificada
em segundo lugar no convite 10/03, possa vender
à Câmara Municipal de Bertioga, os bens descritos
nos itens supra, nos termos da Lei 8.666/93.

Bertioga, 06 de janeiro de 2.003.
VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI

Presidente

PORTARIA  N.º 83/2.003
DE 18 DE DEZEMBRO DE  2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
DESIGNAR  a serv idora  I van i ldes  dos
Santos,  registro nº 035, ocupante do cargo
de Técnico Legislativo Administrativo IV, de
prov imento efet ivo,  padrão de vencimento
NS, para inserção de dados no s is tema de
publicação de documentos, sem prejuízos das
funções anteriormente exercidas, atribuindo-
lhe grat i f icação, baseada na Lei  Municipal
497/2003, de 15% (quinze por cento), a partir
da presente data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 18 de Dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

ATO DE PROMULGAÇÃO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bertioga, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo
35 da Lei Orgânica de Bertioga, faz saber que a Câmara aprovou na 11ª Sessão Extraordinária, realizada em
24  de Dezembro de  2.003, e que promulga a presente:

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 022/200 3

“Altera o § 6º, do artigo 96 da Lei Orgânica do Município e dá outras
providências.”

Autor: Vereadores Adão Milton Alves, Antonio Rodrigues Filho, Celso da Silva Martinez, Luís
Henrique Capellini e Ney Vaz Pinto Lyra

Art. 1º.  O § 6º do artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Bertioga passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 96...........
.............
§ 6º. Nos seis últimos meses do último ano de mandato do Prefeito Municipal, fica vedada a permissão e
a concessão de uso de bens públicos municipais, a qualquer título, para entidades de benemerência,
esportivas, religiosas, associações sem fins lucrativos, sindicatos e clubes de servir.”
Art. 2º.  Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 24 de Dezembro de 2.003.
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente

VER. NEY VAZ PINTO LYRA
1º Secretário

VER. CELSO DA SILVA MARTINEZ
2º Secretário

PORTARIA Nº 89/ 2.003

DE  30 DE DEZEMBRO DE  2.003

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à del iberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
DESIGNAR ,  a Sra. Sueli Mendes Pereira,
registro nº 180, ocupante do cargo de Assessor
Par lamentar ,  de prov imento em Comissão,
padrão de vencimento CC2, para o cargo de
Membro  da  Comissão Permanente  de
Licitação, da Câmara Municipal de Bertioga,
ins t i tu ída  pe la  Reso lução nº  038 /96 ,
atribuindo-se-lhe a gratificação de 30% (trinta
por  cento)  baseada na Lei  Munic ipa l  497/
2003, decorrente do encargo para o período
de 01/01/2.004 à 29/02/2.004.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 30 de dezembro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
P r e s i d e n t e

RESUMO DO
LEGISLATIVO

11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  - 24/12
ORDEM DO DIA

- Aprovado, com emendas, em 2ª discussão e
redação final, o Projeto de Lei Complementar
nº 010/03, que mantém a título precário, obras
ou adaptações executadas irregularmente.
- Aprovado, com emendas, em 2ª discussão e
redação final, o Projeto de Lei Complementar nº
005/03, que altera a Lei Municipal nº 324, de 22
de dezembro de 1998. (Código Tributário)
- Aprovação, em 2ª discussão e redação final,
do Projeto de Lei Complementar nº 008/03, que
altera a Lei Municipal nº 01, de 29 de março
de 2001, propondo alterações na estrutura
administrativa da Prefeitura, como a criação
e extinção de alguns cargos, antecipação de
13º salário e outros.
- Aprovação, em 2ª discussão e redação final, do
Projeto de Lei Complementar nº 009/03, que altera
dispositivos da Lei Complementar Municipal nº
12, de 12 de setembro de 2002, o qual dispõe
sobre o regime de adiantamento de numerário
para realização de despesas públicas.
- Aprovação, em 2ª discussão e redação final,
do Projeto de Emenda da Lei Orgânica nº 002/
03, que altera o § 6º do artigo 96 da Lei
Orgânica do Município. A proposta veta a
permissão e a concessão de uso de bens
públicos municipais nos últimos seis meses
de mandato do Prefeito.
- Aprovação, em 2ª discussão e redação final, do
Projeto de Lei Complementar nº 007/03, que altera
os incisos II e III do artigo 92 da Lei Complementar
Municipal n° 12, de 12 de setembro de 2002. O
referido artigo estabelece as receitas do Instituto
de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Bertioga  - BERTPREV, onde a
contribuição mensal dos Poderes Executivo e
Legislativo, Autarquias e Fundações Públicas é
de 11% da folha total de remuneração dos
segurados. A proposta do PLC é alterar a
contribuição do Executivo para 13%.
- Aprovação do veto do senhor prefeito
municipal ao autógrafo 031/03 que versa
sobre o Projeto de Lei nº 038/03, que institui
a Semana de Orientação e Prevenção da
Gravidez na Adolescência. De acordo com a
justificativa do Executivo, já existe no
município programa semelhante.
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BERTPREV

ATO DA MESA  001 DE 2004

“Dispõe sobre a organização da receita, e da despesa orçamentária da Câmara Municipal de
Bertioga para o exercício de 2004 e dá outras providências”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bertioga no uso de suas atribuições legais resolve:
Art. 1º - A receita da Câmara Municipal de Bertioga para o exercício de 2004 obedecerá inicialmente ao
valor estipulado no artigo 3º, quadro por órgão de governo, da Lei Municipal 569/2003, conforme
discriminado no anexo 1 deste Ato da Mesa.
Parágrafo Único – Para a fixação da receita  do Poder Legislativo, no decorrer do exercício,  obedecer-
se-a ao disposto no artigo 8º da Lei Municipal 569/2003.
Art. 2º - A despesa  da Câmara Municipal de Bertioga para o exercício de 2004 obedecerá inicialmente ao
valor estipulado no artigo 3º, quadro por órgão de governo, da Lei Municipal 569/2003, conforme
discriminado no anexo 2 deste Ato da Mesa. Limitado assim ao valor previsto no artigo 1º deste Ato da
Mesa.
Parágrafo Único – Para a fixação da despesa  do Poder Legislativo, no decorrer do exercício,  obedecer-
se-a ao disposto no artigo 8º da Lei Municipal 569/2003.
Art. 3º - As normas a serem observadas para a execução contábil, orçamentária, financeira e fiscal são
aquelas estabelecidas pela Lei 4320/1964,  pela Lei Complementar 101/2000, Portarias e Instruções  da
STN – Secretaria do Tesouro Nacional , do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ainda
outras normas correlatas.
Art. 4º -  Este ato da mesa entra em vigor na data da sua publicação com efeitos de correntes da Lei
Municipal 569/2003 a partir do dia 01 de janeiro de 2004.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 06 de janeiro de 2004
VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI

Presidente
VER. Ney Vaz Pinto Lyra

1º Secretário
VER. Celso da Silva Martinez

2º Secretário

EDITAL N° 001/04

EXTRATO DE CONTRATO BERTPREV

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV.
Contratado:  BCMG Internet Ltda
Processo administrativo: 080/03 – BERTPREV.
Assinatura: 01/12/03.
Objeto: Acesso através do Speedy 450 kbps à rede mundial de computadores “Internet”
Vigência: 01/12/03 a 30/11/04 (12 meses).
Valor total: R$ 1.100,00.

Bertioga, 05 de janeiro de 2004.
JORGE ATTÍLIO PASCUCCI

Presidente

EXTRATO DE PORTARIA

Portaria nº 375/03. Sindicância. Documentação danificada na EMEF Giusfredo Santini. Processo
Administrativo nº 7908/03. COPIAS. Bertioga, 30 de dezembro de 2003. Dr. Lairton Gomes
Goulart, Prefeito do Município.

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DA RECEITA
EXPEDIENTE DESPACHADO EM  29/12/2003

006306/03 – EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA.   Indefiro o pedido, face o informado pelo Cadastro.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM  06/01/2004

00321/01 – RUBENS DE ARAUJO CÂMARA. Restitua-se a importância de R$ 26,64 (Vinte e seis reais
e sessenta e quatro centavos), face o informado pelo cadastro. 07066/02 – JOSÉ TADEU PEREIRA
MORAES. Arquive-se por desinteresse. 07790/03 – ANTONIO DO BELÉM CAMARGO.  Restitua-se a
importância de R$ 349,40 (Trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), face o informado pelo
cadastro.  00037/04 – MILTON DE OLIVEIRA. Certifique-se.

ROSEANE NÓBREGA DOS S. BITTENCOURT
Chefe da Seção da Receita

ATOS DO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 05/01/04

PETIÇÕES: 2774 MOACIR REBELLO DOS SANTOS, 2763 VANESSA FRANÇA BAISI, 2752
CARLOS ALBERTO DIAS FERNANDES, Deferido o solicitado, concedendo uma prorrogação de
prazo por 30 (trinta) dias. 2772 MIRIAM S. BUNEVICH, Deferido o solicitado, concedendo uma
prorrogação de prazo por 08 (oito) dias. 2339 TEREZINHA CAMPOS LOPES, Deferido o pedido,
cancele-se o D.I.A. 6695,  prorroga-se o prazo e o fiscal deverá tomar demais providencias solicitadas pela
requerente. 2756 CESAR ROGERIO MARTOS TADIOTTO,  Deferido o solicitado, parcialmente,
concedendo uma prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias.  PROCESSOS: 1499/03 JULIO MARIO
MENDES DE QUEIROZ, 52200/88 DIEME ANGELINI, 5015/02 FLAVIO LEITE PEDREIRA, 4914/
01 PEDRO LUIZ DE CARVALHO BARBOSA, 6464/03 JULIO IVO KROEHNE, 5018/03 NOEMIA
DE JESUS BRITES, 3443/02 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 51777/91 ELIAS EL
GHOSSAIN, 8378/01 ROBERTO FERNANDES PINTO, 59526/92 SILVIA FARAVON, 034/01
RICARDO NAUM BUENO, 38457/92 CARMEN FAUSTINO DE OLIVEIRA,  Expeça-se a Carta de
Habitação, pagos os emolumentos, quitado o ISS em 30 dias e apresentada a CND. 951/02 NEUZA
ANTONIO ABRÃO,  Arquive-se, licença caduca e desinteresse. 4121/94 RAIMUNDO LUSTOSA
FILHO, 5340/94 NELSON PARIZOTTO, 51189/89 MARIA CANDIDA FARIA VARANDA RIZZO,
21391/97 ANTONIO FERRÃO DE ALMEIDA, Dê-se Baixa, quitado o ISS em 30 dias. 6822/03 RANDAL
GIOTTO GONZAGA,  Arquive-se, assunto solucionado.7588/03 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
S/A, Expeça-se a Licença para Instalação dos elevadores, observar as normas técnicas da ABNT, ELEKTRO
e CORPO DE BOMBEIROS. 54397/91 MARISA APARECIDA DE PAULA DOS REISA, Desarquivado
por engano, Arquive-se. 9352/01 ROBERTO MIGUEL, 50948/88 JOSÉ DE JESUS SANTOS, 2912/
00 NELY FIGUEIREDO DA SILVA,   Expeça-se a Carta de Habitação, Ex-Offício, pagos os emolumentos,
quitado o ISS em 30 dias e apresentada a CND.

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE
Chefe da Seção de Fiscalização de Obras

DECRETO Nº 859
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003

“Substitui membro do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro de Bertioga.”

DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito do
Município de Bertioga, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
350, de 14 de maio de 1999 e a solicitação feita pelo
Presidente da Colônia de Pescadores Z-23 de Bertioga;
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado em substituição a Sra. Maria
Del Carmem Sanches Costa, representante do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola
e Pesqueiro de Bertioga, de acordo com o artigo 3º,
inciso III, da Lei Municipal nº 350, de 14 de maio de
1999, o seguinte membro:
Colônia de Pescadores Z-23 de Bertioga:
Wanderley Lourenço - Titular
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 30 de dezembro de 2003.
(Pa nº 1176/98)

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefeito do Município

DECRETO Nº 860
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003

“Altera o ponto final do trajeto dos ônibus da
Viação Litorânea”.

DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito
do Município de Bertioga, no uso das atribuições
que lhes são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer
um ponto final para os ônibus de transporte coletivo
de passageiros, evitando assim possíveis transtornos;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o ponto final do trajeto dos
ônibus de transporte coletivo de passageiros da
Viação Litorânea, para o seguinte local:
Avenida Anchieta (em frente ao muro do
Condomínio Center Ville e  próximo ao nº 1541).
Parágrafo único. Ficam permitidos 02 (dois) locais
de estacionamento para os ônibus de transporte
coletivo de passageiros da Viação Litorânea.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 30 de dezembro de 2003.
(Pa nº 3383/01)

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefeito do Município

LEGISLATIVO ATOS OFICIAIS
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Mais de 250 mil pessoas lotam as praias
para comemorar o Réveillon na cidade

Com um movimento
intenso registrado no
atendimento de serviços
essenciais, Bertioga comemorou
a virada do ano com uma
população quase dez vezes maior
do que o normal. De seus 30.903
habitantes, de acordo com o
Censo 2000 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
o município recebeu mais de 250
mil pessoas que escolheram as
praias da cidade para comemorar
a chegada de 2004.

Em toda a orla, o show
ficou por conta da queima de
fogos em vários pontos da cidade,
como no Centro, feita pela
Prefeitura, e também em
loteamentos e condomínios que
tradicionalmente realizam shows
pirotécnicos, como Riviera de São
Lourenço, Morada da Praia,
Associação de Moradores de
Maitinga, Vista Linda e ainda
campings como o Jobeca, no
Indaiá. Outro espetáculo
imperdível foi a queima de fogos
da Colônia de Férias do Sesc-
Bertioga, que todos os anos
encanta moradores e turistas.

O público que lotou o
Centro da cidade comemorou o
Ano-Novo com a energia do som
da Bahia. Cerca de 100 mil pessoas
curtiram o show do Trio Explosão
e da Banda Axé Querê, que
embalaram a noite nos mais
variados ritmos lembrando
sucessos de grupos de rock, pop,
pagode, forró e, é claro, a própria
axé music. Mas a festa do público
teve início mesmo por volta das
20 horas do dia 31 com som
mecânico e animação do DJ
Renato até a meia-noite, quando
a banda baiana assumiu a festa
até às 3h30 da manhã em clima
tranqüilo e sem incidentes.

Movimento intenso - O
movimento no Réveillon
praticamente duplicou em relação
ao Natal, de acordo com dados
baseados na coleta de lixo nesses
períodos. De 24 a 28 de dezembro,

foram recolhidas 378 toneladas de
resíduos sólidos, o equivalente a
75,6 toneladas/dia produzidas por
aproximadamente 126 mil pessoas.
Já, de 31 de dezembro a 4 de janeiro,
foram recolhidas 759,36 toneladas,
ou seja, 151,87 por dia referentes à
uma população de 255 mil pessoas,
de acordo com informações da
Secretaria de Serviços Urbanos.

O aumento populacional
foi refletido nos atendimentos da
Unidade Hospitalar Mista (UHM),
por onde passaram 5.434 pessoas
no período de 24 de dezembro a 4
de janeiro. O dia de maior pico foi
em 29 de dezembro, que registrou
610 atendimentos, seguido de 2 de
janeiro, com 597. Nos demais dias,
o movimento também foi intenso
desde 27 de dezembro, com 451
atendimentos, dia 30, com 514, e 31
de dezembro, com 487. O primeiro
dia do ano levou 453 pessoas a
procurarem a UHM e dia 3 foram
registrados 513 atendimentos.

De acordo com a
Administração do Hospital
Municipal, o fluxo já era esperado
e o setor estava preparado para
atendimentos de emergências.
Este ano, o que surpreendeu foi o
número inferior de casos
relacionados à queimaduras em
comparação ao ano passado. No
entanto, foram constantes os
registros de intoxicação alimentar,
abuso na bebida alcoólica,
principalmente entre jovens, além
do grande número de acidentes de
trânsito.

Os casos mais graves
foram encaminhados diretamente
ao Guarujá. Já, em Bertioga, foram
atendidos casos de fraturas,
ortopedia e também ferimentos com
facas. O maior problema, que ocorre
em nível nacional, é a falta de vagas
para transferência de pacientes para
outros hospitais, relacionados aos
casos mais graves. A situação se
torna mais crítica nessa época do
ano, quando o movimento triplica
nos hospitais, e também na
temporada de Verão.

Renata de Brito/PMB

Milhares de pessoas curtiram a chegada de 2004 na praia da Enseada, onde puderam dançar ao som do
Trio Explosão e da Banda Axé Querê e apreciar a queima de fogos: diversão e segurança em todo o município

Balanço foi positivo na área da Segurança
Quem escolheu Bertioga

para passar as festas de Natal e
Réveillon pôde desfrutar de um
clima tranqüilo garantido pelo
reforço na segurança de maneira
geral. Até o Carnaval, o município
conta com 105 policiais militares
vindos do Interior, além do efetivo
de 85 homens da 3ª Cia do 21º
BPMI, o dobro do efetivo da Guarda
Civil, e também, pela primeira vez
nos últimos cinco anos, do reforço
de mais um delegado e cinco
escrivães de polícia.

O trabalho em conjunto
garantiu que Bertioga mantivesse
o mesmo percentual de casos
registrados no ano passado nesse
mesmo período. No universo de

142 ocorrências, cerca de 70 não se
relacionavam a crimes, uma vez que
envolviam ameaças, lesões
corporais, brigas, roubos e furtos,
explicou o delegado titular Elpídio
Laércio Ferrarezzi.

 Para o capitão Luciano
Ferreira Casagrande, a virada de ano
também foi tranqüila, com a queda
em torno de 30% nos casos de
agressões e de 50% nos furtos em
relação ao ano passado. No entanto,
o que mais o surpreendeu foi o
número de acidentes de trânsito no
perímetro urbano: 33 casos foram
atendidos pela Polícia Militar entre
26 de dezembro a 5 de janeiro.

Com o efetivo redobrado, a
Guarda Civil tem realizado

principalmente trabalho de
orientação e prevenção reduzindo
a ação de guardadores de carros,
pique-nique na orla e também o uso
de cerol nas praias. As equipes são
mantidas durante o dia e à noite,
essencialmente nos trechos de
maior concentração populacional.

No caso de guardadores
de carros, estes são inicialmente
orientados sobre a proibição da
atividade, uma vez que trata-se de
crime de extorsão. No entanto, a
guarda já chegou a ser agredida
com pedras por essas pessoas e,
em casos de resistências à ação
dos guardas, elas têm sido
encaminhadas à Delegacia de
Polícia.
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Secretaria de Saúde realiza campanha
de prevenção contra a Osteoporose

Entre  os próx imos
dias 19 e 30, a Secretaria de
Saúde e Bem-Estar  estará
realizando uma campanha de
prevenção à Osteoporose,
d i rec ionada às mulheres
atendidas na rede pública.

A Osteoporose é uma
doença progressiva e
silenciosa que afeta milhões de
mulheres em todo o mundo.
Daí a preocupação da
Secretaria em realizar, pela
primeira vez na cidade, uma
campanha de conscientização,
onde serão fe i tos exames

gratuitos nas pacientes.
A campanha será feita

em parceria com o laboratório Eli
Lilly do Brasil, que vai fornecer
dois aparelhos de úl t ima
geração, além do treinamento
para os funcionários do Hospital
Munic ipal ,  onde serão
realizados os exames.

O exame, extremamente
simples, rápido e indolor, é feito
em 5 minutos, em média, no
calcanhar da paciente e o
resultado é imediato.

Os exames, todos
gratuitos, serão realizados em

pacientes que passarem em
consulta nas Unidades Básicas
de Saúde, onde serão triadas e
receberão o encaminhamento.
Essa t r iagem é necessár ia
porque não é toda paciente que
precisa fazer o exame. Alguns
fatores de r isco devem ser
observados,  por isso é
fundamental a consulta antes de
realizá-lo.

Geralmente,  a
osteoporose se desenvolve em
mulheres acima de 50 anos ou
que estejam na menopausa.
Outra característica da doença

é que ela se desenvolve
geralmente em mulheres de raça
branca ou or iental ;  que já
tenham histórico familiar; que
sejam baixas e magras.

Alguns vícios também
podem contr ibuir  para o
aparecimento da doença, como
baixa ingestão de cálcio, elevado
consumo de café, inatividade
física e tabagismo.

Antes mesmo de ser
iniciada a campanha, os médicos
das Unidades de Saúde já estarão
observando todos estes
aspectos para encaminhar as

pacientes que estejam no grupo
de risco para fazer o exame.

Se aparecerem casos
posit ivos nos dias em que
estarão sendo fe i tos os
exames, todas as pacientes
serão encaminhadas para fazer
uma densitometria óssea. Todo
o t ratamento é gratui to e
oferecido pela DIR XIX.

Vale ressaltar que os
exames não trarão nenhum
custo para o município, uma
vez que a intenção é fazer uma
campanha de conscientização
junto às mulheres de Bertioga.

Pugilistas
de Bertioga

lutam no Forja
de Campeões

A primeira participação
de 2004 do boxe bertioguese nos
ringues de São Paulo começa na
próxima semana com o início da
primeira etapa do Forja de
Campeões, a partir de segunda-
feira, 12, no Ginásio Baby Barione.

Liderados pelo treinador
Ariovaldo Rodrigues (Didi), os
alunos da Escolinha Municipal de
Boxe foram responsáveis pelo
excelente resultado do esporte no
ano passado, que conseguiu
várias medalhas, inclusive a de
bronze nos Jogos Abertos do
Interior disputados em Santos.

Para competir no
Forja de Campeões - que reúne
os melhores boxeadores do País
e já teve como destaque os
ídolos Eder Jofre e até o
campeão mundial Acelino Popó
de Freitas – foram inscritos os
atletas Edivan Monteiro
Amorim, na categoria Meio
Médio, Vagner Rodrigues
Salomão (Leve) e Leandro Felix
do Bom Sucesso (Médio).

Crianças do interior visitam a cidade este mês
A partir de segunda-feira, até

o fim do mês, o município recepcionará
160 estudantes, entre 9 e 11 anos, que
terão a oportunidade de conhecer a
praia e vivenciar novas experiências. O
primeiro grupo chega com 80 crianças
de Mogi das Cruzes, depois serão mais
40 de Guaíra e outras 40 de
Pirassununga. Acompanhados por
monitores, eles ficarão hospedados na
Escola Estadual Professor Armando
Bellegarde e contarão com uma
programação cultural intensa que
incluirá visitas aos pontos turísticos e
históricos de Bertioga.

Os estudantes integram
o Programa Caravanas do
Conhecimento, mais conhecido
como Interior na Praia, lançado
na gestão do Governo Montoro
junto com o Redescobrindo o
Interior que, no período de 1984 a
1990, mobilizaram 160 mil crianças
constituindo-se nos maiores
programas de turismo educacional
de massa e de educação informal.

 Coordenado pelo Centro
de Estudos e Pesquisas da
Administração Municipal (Cepam)/
Fundação Prefeito Faria Lima, o
programa é vinculado à Secretaria de
Economia e Planejamento do Estado
com apoio de outras secretarias e
prefeituras. Este ano, ele deverá atingir

mais de 8 mil crianças da rede oficial de
ensino do 1º grau, na faixa entre 9 e 11
anos, de 175 municípios do Interior.
Muitas delas vão pisar em uma praia
pela primeira vez e conhecer ambientes
diferentes de suas regiões de origem.

Esta é uma oportunidade para
os estudantes poderem trocar
experiências importantes e levar um
pouco dos conhecimentos de Bertioga
para suas cidades. Na parceria com o
Estado, a administração colaborará
cedendo funcionários para serviços
gerais, mais oito inspetores de alunos e
merendeiras, uma vez que a alimentação
é por conta do governo estadual. A
Prefeitura também manterá a ronda
escolar e serviço médico à disposição
dos alunos caso seja necessário. Cada
ônibus trará cerca de 40 crianças, um
policial, motorista e monitores que
acompanharão os menores.

Além das praias, os
estudantes estarão visitando também
o Forte São João, a Reserva Indígena
do Rio Silveira, o Sesc-Bertioga e a
Riviera de São Lourenço, entre outros.

Na última quinta-feira, 80
estudantes das cidades de Itapirapuã
Paulista e Itaporanga, que estiveram
na cidade de Cubatão, vieram a Bertioga
e visitaram o Forte São João e o Parque
dos Tupiniquins, onde conheceram a
Estátua de Cunhambebe.

Na quinta-feira, 80 estudantes de Itapirapuã Paulista e Itaporanga
conheceram o Forte São João

Jayr Favero/PMB
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EXPEDIENTE PUBLICADO EM 19/12/03

6757/03 JOÃO DIAS FERREIRA – Aprovo
o pro je to  a rqu i te ton ico  pago o
emplacamento  e  esgoto  em 30 d ias .
Responsável técnica a Arq. Rita de Cássia
Espós i to  Poço CREA nº  060176070 –  4 ;
8527/03 Cab.  8066/00 MARILIA LOPES
PANCOTTI E OUTROS – Compareça a Arq.
Mar i l sa  Lopes  Pancot t i  para  a tender
comunique-se  em 30 d ias ;  6401/02 Cab.
52715/88 GERALDO NERY DOS SANTOS
-  Sim como requer quanto petição nº 2671/
03. Regularize-se 317,11 m² mais piscina,
quitado os emolumentos e ISS em 30 dias.
Responsável técnico o Arq. Luis Mariano
Vila Iglesias CREA nº 159.126/D; 14033/96
RUBEN DEL RIO GONZALEZ – Conforme
petição nº 2728/03. Compareça o requerente
para esclarecimentos em 30 dias; 50960/91
A CEDIGO – CENTRO DE DIAGNÓSTICO
EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA,
SOCIEDADE CIVIL LTDA –  Confo rme
pet ição  nº  2732/03 .  Mant ido  o
inde fe r imento ;  8734 /03  JORGE
MENDONÇA – Indeferido: não atende a lei
317/98 art.  48 tabela “A “ decreto 12342/
79 art.62 – art. 39 – art. 36  letra C; 7579/
95 ROBERTO CONSTANTINO –  Conforme
pet ição nº  2611/03.  Arqu ive-se;  1664/03
Cab.  61701/92  LELLO
EMPREENDIMENTOS IMOBIL IÁRIOS
LTDA – Indefer ido as áreas E1C, E1D E
E1E já foram objeto de desmembramento.
Encaminhe-se ao Sefi; 7224/03 Cab. 61701/
92  LELLO EMPREENDIMENTOS
IMOBIL IÁRIOS LTDA –  não  há  o  que
deferir, o pretendido já foi objeto do processo
5378/02. Arquive-se; 7225/03 cab. 61701/
92  LELLO EMPREENDIMENTOS
IMOBIL IÁRIOS LTDA –  não  há  o  que
deferir, o pretendido já foi objeto do processo
5377/02. Arquive-se; 7226/03 Cab. 61701/
92  LELLO EMPREENDIMENTOS
IMOBIL IÁRIOS LTDA –  não  há  o  que
deferir, o pretendido já foi objeto do processo
5376/02. Arquive-se.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 23/12/03

7371/03 cab.5980/95 CONSTRUTORA E
INCORPORADORA RODAMAR LTDA. –
Revogo o  indefer imento  em 11/12/2003,
desde que seja atual izada junto a P.M.B a
inscrição do profissional responsável técnico
pela obra; 5927/95 cab. 5035/95 SERGIO
ANTÔNIO DEBRE – Conforme petição nº
2563/03  –  Arqu ive-se ;  7618/03  PRAIA
GRANDE CONSTRUTORA LTDA.  –
Compareça o Arq. Cledenor J. S. Filho para
atender comunique-se em 30 dias; 3888/03
cab.1580/03  ADEMIR VENANCIO DE
ARAUJO – Revogo o despacho de 07/11/03.
Legalize-se 472,81m², expeça-se a l icença,
pago os emolumentos, apresentada a CEI e
qu i tado  o  ISS em 30  d ias .  Responsáve l
Técn ico  o  Engº  Max F.  More l  CREA
050055801-5 ;  3811/02  RUTE MARIA
NUNES ROSA – Indeferido nos termos do
art. 11 e 12, § 3º da Lei 316/98. Encaminhe-
se ao Sefi; 4823/00 JEAN CARLOS ALVES
– Compareça o  Arq .  Doug las  Par ra  para

esc la rec imentos ,  em 30 d ias ,  re fe ren te  a
segunda aná l i se ;  9047/03  cab .  51 .917 /88
NEIDE DE BRITO LAZZARINI – Certifique-
se, pago os emolumentos em 30 dias.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 29/12/03

9117/03  cab .  91116/03  RUBENS
MENEGHETTI  –  Aprovo  o  p ro je to
urbanístico, expeça-se a licença para unificar,
pago os emolumentos em 30 dias. Responsável
Técnico o Arqº. José A Quino Paredes CREA
060152974;  91116/03  RUBENS
MENEGHETTI  –  Aprovo  o  p ro je to
arqu i te ton ico ,  expeça-se  a  l i cença  para
edificar, pago os emolumentos e apresentada
a CEI em 30 dias. Responsável Técnico o Arqº
José  A Qu ino  Paredes  CREA 060152974;
5948/02  Cab.51 .838/89  ANTÔNIO
APARECIDO FASSINA – Expeça-se a licença
“ex-of f íc io” ,  inscrevendo-se os débi tos em
dívida ativa. Responsável Técnico o Arqº Luiz
Carlos Ribeiro Marques CREA 108.874; 1014/
03 ELAINE DA SILVA SOUZA – Arquive-se,
por desinteresse com vistas do Sefi; 5736/02
SEIKOO TSUNEMI OKUBO – Arquive-se por
des in teresse,  com v is tas  do Sef i ;  1940/02
cab.8221/00 LUIZ FERNANDO NEGRINI E
OUTRO – Arqu ive-se com v is tas do Sef i ;
7462 /03  ITAGUARÉ AGRÍCOLA E
COMERCIAL S/A – Indeferido, nos termos
do § 3º art. 7º da Lei 316/98. Arquive-se; 7272/
03 ROBERTO KREILI DA SILVA – Indeferido,
nos termos do § 3º  ar t .  7º  da Le i  316/98.
Encaminhe-se ao Sefi;  1318/03 cab.7769/99
DIOGO BELMAR DOMINGUES – Expeça-se
a  l i cença  “ex-o f f í c io ” ,  insc revendo-se  os
débitos em divida ativa. Responsável Técnico
o  Engº  Eduardo  Pere i ra  de  Abreu  CREA
5060891944/D;  2539/03  RODRIGO
DORADOR SERBILLERA – Arquive-se por
des in teresse,  com v is tas  do Sef i ;  3130/03
JOÃO MOREIRA LIMA – Arquive-se; 9157/
01 cab.52.838/88 PRAIAS PAULISTAS S/A
E OUTROS – Indeferido, nos termos do § 3º
art. 7º da Lei 316/98. Encaminhe-se ao Sefi;
6290/03 MARIA ODETE ALBUQUERQUE
FRANCISCO DE SOUZA – Arquive-se, com
v is tas  do  Sef i ;  7757/95  MARCELO
GODINHO – Indeferido, nos termos do § 3º,
art .  7º da Lei  316/98. Arquive-se; 6051/03
cab.7618/00 MARIUSA DE PAULA DEBONE
– Indeferido, nos termos do § 3º art. 7º da Lei
316 /98 .  Encaminhe-se  ao  Sef i ;  479 /02
JOAQUIM CAMPOS – Indeferido, nos termos
do § 3º art. 7º da Lei 316/98; Arquive-se com
vistas do Sefi; 5690/03 DOUGLAS GODOY
RICA – Indeferido, nos termos do § 3º art. 7º
da Lei 316/98. Arquive-se, com vistas do Sefi;
5179 /03  ANA MARA DE ALMEIDA
BARTOLOTTI MAGALHÃES – Indefer ido,
nos termos do § 3º,  ar t .  7º  da Lei  316/98.
Arqu ive-se  com v is tas  do  Sef i ;  7017/03
cab.6393/01 SEVERINO BELO DA SILVA E
OUTRO – Indeferido, nos termos do art. 7º §
3º da Lei 316/98. Encaminhe-se ao Sefi; 6453/
03 cab.8318/00 CPF EMPREENDIMENTOS
LTDA. – Indeferido,  nos termos do § 3º, art.
7º da Lei 316/98. Encaminhe-se ao Sefi; 6455/
03 cab.8402/00 CPF EMPREENDIMENTOS
LTDA. – Indeferido,  nos termos do § 3º, art.
7º da Lei 316/98. Encaminhe-se ao  Sefi; 7202/

03  CONDOMÍNIO FECHADO
BOUGAINVILLEE I I I  -  Inde fe r ido ,   nos
te rmos do  §  3º ,  a r t .  7 º  da  Le i  316 /98 .
Encaminhe-se ao  Sefi; 4937/02 cab.3795/99
FELIPPE VEIGA DE AZEVEDO – Expeça-se
a  l i cença  “ex-o f f í c io ” ,  insc revendo-se  os
débitos em dívida ativa. Responsável Técnico
o Arq.  Douglas  Parra  CREA 5060704738;
5825/01 cab.3263/01 JOÃO JOSÉ COELHO
BOUÇADA – Indeferido, nos termos do § 3º,
art. 7º da Lei 316/98. Encaminhe-se ao Sefi.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 30/12/03

3233/02 VALDOMIRO LINO DE SANTANA
– Conforme petição nº 2785/03 – Sim, como
pet ic iona  quanto  a  assunção de
responsab i l idade técn ica ,  compareça  a
peticionária para assinar as plantas;  3748/
01 CARLOS MITSUAQUI ETO – Regularize-
se 203,32 m², quitados os emolumentos e ISS
em 30 d ias .  Responsáve l  Técn ico  o  Engº
Nilton Massato Eto CREA 158.125/D; 7827/
03  Cab.  54 .416 /91  MARIA ANGÉLICA
BULCHI  DIAS NOR – Compareça o  Arq .
Dan ie l  Or land in i  Passos  para  a tender
comunique-se, em 30 dias; 6743/02 AIRTON
DEODATO DA SILVA – Revogo despacho de
09/09/03. Legalize-se 307,03m² de edificação
e 38,80m² de piscina, pago os emolumentos,
quitado o ISS e apresentado a CEI em 30 dias.
Responsável Técnico o Arq. Luís Mariano Vila
Ig les ias  CREA nº  159 .126/D;  7789/03
WALTER MIGLIORI QUINTAS – Sim, como
requer, expeça-se a licença para unificar lotes,
pago os emolumentos em 30 dias. Responsável
Técnico a Eng. Rita de Cássia Espósito Poço
CREA nº 060176070-4;  5551/03 cab.4189/
99 RUBEM LISBOA DE MELLO E OUTROS
– Aprovo o projeto arquitetonico, expeça-se
a licença para edificar, pago os emolumentos
em 30 dias. Responsável Técnico o Arq. Luís
Mariano Vi la Iglesias CREA nº 159.126/D;
7670/03  cab .7737/01  MASSAO SAIGA –
Legalize-se 37,20m², quitado os emolumentos
e o ISS em 30 dias. Responsável Técnico a
Arq. Jussara Maria Nogueira Zatsuga Ângelo
CREA nº 060118707/7;  811/03 cab.4454/02
PAULO ROBERTO DA SILVA PINHEIRO –
Compareça  o  in te ressado para
esclarecimentos, em 30 dias.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 06/01/04

8544/03 CAB.5976/03  OSWALDO ANDRÉ
FABRIS - Regularize-se 474,61m², quitado os
emolumentos e o ISS em 30 dias. Responsável
Técn ico  o  Eng.  Evandro  Lu ís  L ima Tomé
CREA 5060792806; 7414/03 JOSE AIRTON
STORY – Compareça a Eng. Rosa Maria Poppi
Neves Bert i  para atender comunique-se, em
30 d ias ;  6532 /03  MARIA AUGUSTA
VELLUDO JUNQUEIRA – Aprovo o projeto
arqu i te ton ico ,  expeça-se  a  l i cença  para
edif icar,  pago os emolumentos em 30 dias.
Responsável Técnico o Arq. Valter Luís Secco
Felix CREA 0601639011;  8519/03 ADHAIR
RICCI JR.  E OUTRA – Compareça o Arq.
Douglas Parra para atender comunique-se, em
30 d ias ;  5490 /03  WALDERIGE
BRANCALION – Compareça a Eng. civil Rosa
Mar ia  Popp i  Neves  Ber t i  para  a tender

comunique-se ,  em 30 d ias ;  8861/03
cab.51 .440 /87  MARIO RUI  DE JESUS
LUCAS – Indeferido, não atende a Lei 316/
98, art. 5-III e § 1º e § 2º, art. 6 § 1º proj.
esgoto; 8862/03 cab.51.440/87 MARIO RUI
DE JESUS LUCAS – Compareça o Eng. civil
Marce lo  Godinho Lourenço para  a tender
comunique-se ,  em 30 d ias ;  3342/03
ANTÔNIO ARGEMIRO DE ASSUMPÇÃO
– Revogo despacho de 30/10/03. Aprovo o
pro je to  a rqu i te ton ico ,  observadas  as
anotações, expeça-se a licença para edificar,
pago os emolumentos e apresentada FOT
paga de 21/08/03 (R$ 692,74) e CEI em 30
dias; 8767/03 cab.51.350/85 LUIZ CARLOS
TESHEINER – Compareça o Eng. Nilson dos
Santos Marques para atender comunique-se,
em 30  d ias ;  8158/03  cab .52 .08 /02
SEBASTIÃO JOSE DE BARROS –
Compareça a Arq.  Áurea F.  Si lve i ra para
atender comunique-se, em 30 dias; 8521/03
ORLANDO NORIYOKI  HAMAMOTO -
Compareça  o  Arq .  Doug las  Par ra  para
atender comunique-se, em 30 dias; 4224/02
TESS S/A –  Compareça  o  Eng.  C láud io
Zopone para atender comunique-se, em 30
d ias ;  52 .937 /88  cab .51 .255/87  RYOZO
NAKAMURA E OUTRO –  Conforme
petição nº 2716/03 – Arquive-se. Assunto
solucionado.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 07/01/04

 9104/03 Cab. 24539/92 RENATO ANZAI
– Sim como requer, legal ize-se 30,12 m²,
expeça-se a l icença de legalização pago os
emolumentos e quitado o ISS em 30 dias.
Responsáve l  t écn i co  o  Eng .  Sh in jun
Kuniyoshi, CREA nº 5060052977/D; 4747/
03 Cab. 5703/95 NELSON SALVATORE –
Compareça a Arq. Ana Paula C. de Oliveira,
para  a tender  comun ique-se ,  em 30 d ias ;
9375 /00  Cab .  50573 /86  JOSÉ CARLOS
MACHADO – Sim como requer quanto a
pet ição 2811/03.  Regular ize-se 70,70 m²,
pago os emolumentos e quitado o ISS em
30  d ias .  Responsáve l  t écn i co  A rq .
Apa rec ida  Hune  Cos ta  CREA n°
5060722086 ;  2156 /03  Cab .  1843 /99
JERONIMO LATERZA FILHO – Mant ido
o  inde fe r imen to ;  8786 /03  Cab .  2049 /02
JOÃO LUIZ E OUTROS – Compareça a Eng.
Mar ia  Joan i l de  Amânc io  pa ra  a tende r
comunique-se, em 30 dias; 9069/03 LUCIO
GOMES DOS SANTOS - Compareça a Eng.
Mar ia  Joan i l de  Amânc io  pa ra  a tende r
comunique-se, em 30 dias; 9071/03 ITSUO
TANIKAWA – Indeferido. Não atende a lei
317 /98  a r t .  47  i t em IX ;  9047 /03  Cab .
51917/88 NEIDE DE BRITO LAZZARINI
– Arquive-se; 7855/03 Cab. 7958/96 JORGE
BASÍL IO  DEMIGL IANO –  Ap rovo  o
pro je to  modi f icat ivo expeça-se a l icença
de modificação 502,11 m² e acrescer 83,19
m²  pago  os  emo lumen tos  em 30  d ias .
Apresentar Atestado de Vistor ia do Corpo
de  Bombe i ro  po r  ocas ião  do  ocupe-se .
Responsáve l  Técn i co  Da l to  S t i pan i ch
CREA nº 5060675281/D.

ENG. ROBERTO COSTA MARTINS
Chefe da Seção de Aprovação e

L i c e n c i a m e n t o
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DECRETO Nº 861
DE 09 DE JANEIRO DE 2004

 “Aprova o orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Bertioga para o exercício de 2004.”

DR. LAIRTON GOMES GOULART, Prefeito do Município de Bertioga, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei e,
CONSIDERANDO  o disposto no artigo 107 da Lei Federal nº 4.320, de 17, de março de 1964, pela qual
o Poder Executivo deve aprovar por Decreto o orçamento dos órgão de previdência social;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Bertioga - BERTPREV, para o exercício de 2004, discriminado na forma  deste Decreto, que estima a
RECEITA em R$ 7.542.000,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil reais) e fixa a DESPESA
em R$ 2.019.000,00 (dois  milhões e dezenove mil reais).
Art. 2º. A RECEITA será obtida mediante os seguintes recursos:
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO V ALOR VALOR
1000.00.00.00 Receitas Correntes 7.542.000,00
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 4.385.000,00
1210.00.00.00 Receitas de Contribuições Sociais 4.385.000,00
1210.29.00.00 Contribuição Previdenciária 4.385.000,00
1210.29.01.00 Contribuição Patronal-Ativo Civil 2.427.500,00
1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.920.500,00
1210.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil 37.000,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 2.370.000,00
1325.00.00.00 Rem. de depósitos bancários 2.370.000,00
1325.02.00.00 Rem.de Dep.Recursos não Vinculados 2.370.000,00
1325.02.02.00 Rem. de aplicações BERTPREV 2.370.000,00
1900.00.00.00 Outras receitas correntes 787.000,00
1912.00.00.00 Multas e juros de mora das contribuições 787.000,00
1912.01.01.00 Multas e juros de mora das contrib.

Previdenciárias patronal-ativo civil 393.500,00
1912.35.00.00 Multas e juros de mora das contrib. do

regime próprio de previd. social dos servidores393.500,00
Art. 3º. A DESPESA será em conformidade com as especificações,  classificadas pelas seguintes funcionais programáticas:
FUN SUB FUN PROG PROJ.ATIV. NOMENCLATURA VALOR
04 122 00281 01 Aquisição de Equipamentos,

Veículos e Materiais Permanentes 17.000,00
04 122 00282 010 Manutenção e Melhoria dos Serviços

da Unidade 505.000,00
09 272 000062 012 Pagam.  Benefícios Previdenciários1.497.000,00
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 09 de janeiro de 2004.
(PA nº 6840/03)

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefeito do Município

RESOLUÇÃO NORMATIVA CMDCA Nº 08/04

Divulga o gabarito oficial, publica lista de aprovados e convoca para entrevista.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições que lhe conferem
e;
CONSIDERANDO  na Lei 8069/90 (ECA), 399/00 e 542/03;
RESOLVE:
Art. 1º. O gabarito oficial da prova escrita, para a escolha dos Conselheiros ao Conselho Tutelar de
Bertioga, realizada em 07/01/04, é o seguinte:
Alternativas
Questões     A        B           C                  D           E
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
Art. 2º. A nota para a aprovação, conforme a Lei nº 399/00 é 70, tendo sido aprovados os candidatos
abaixo relacionados devendo os mesmos comparecer à entrevista com a psicóloga no dia 13/01/04 no
horário estabelecido no quadro a seguir:
NOME NOTA HORA ENTREV.
1ª. Andréa Manzioni Faria 86 9h
2ª. Maratana Padilha 86 9h30
3ª. Andréa Oliveira Matos 83 10h
4º. Antonio Sérgio de Jesus 83 10h30
5ª. Silena Ap. Del Debbio Sortino 80 11h
6ª. Célia Regina Vieira Pereira 76 11h30
7ª. Ivani Aparecida Correia 76 13h
8ª. Maria Helena Felipe Dutzman 76 13h30
9ª. Silvana Steinwacher Cunha 73 14h
10ª. Solange de Souza Pacheco 73 14h30
11ª. Jane Amorim Justo Gonçalves 70 15h
12ª. Juliana da Silva Amâncio 70 15h30
13º. Mário Araújo 70 16h
14ª. Sonia Maria Souza 70 16h30
Parágrafo 1º. As entrevistas serão realizadas na Diretoria de Promoção Social, na Rua Valter Pereira
Prado, 77 – Vila Itapanhaú.
Parágrafo 2º. O horário estabelecido para a entrevista, de cada candidato é instransferível.
Art. 3º. O prazo para recursos à Comissão será de 12 à 14/01, das 9h às 16h, na sala de Contribuintes, na
Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Vila Itapanhaú (Paço Municipal).
Art. 4º. Ficam os candidatos aprovados convocados para reunião com a Comissão Eleitoral na Diretoria
de Promoção Social no dia 14/01, às 9 horas para discussão e estabelecimento de critérios para a campanha
eleitoral.

Bertioga, 08 de dezembro de 2003.
FÁTIMA APARECIDA DIAS BARRETO

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Prefeitura de Bertioga

Jornalista responsável:Jornalista responsável:Jornalista responsável:Jornalista responsável:Jornalista responsável:
MMMMMARCELLARCELLARCELLARCELLARCELLOOOOO D D D D DALLALLALLALLALL’O’O’O’O’OLIOLIOLIOLIOLIO -  -  -  -  - MTb: 27.111

TTTTTeeeeextos:xtos:xtos:xtos:xtos:
MMMMMAGDAAGDAAGDAAGDAAGDA A A A A ALVESLVESLVESLVESLVES     EEEEE R R R R ROSÂNGELAOSÂNGELAOSÂNGELAOSÂNGELAOSÂNGELA F F F F FALATOALATOALATOALATOALATO

Rua Luiz Pereira de Campos, 901Rua Luiz Pereira de Campos, 901Rua Luiz Pereira de Campos, 901Rua Luiz Pereira de Campos, 901Rua Luiz Pereira de Campos, 901
Vila Itapanhaú - BertiogaVila Itapanhaú - BertiogaVila Itapanhaú - BertiogaVila Itapanhaú - BertiogaVila Itapanhaú - Bertioga

CEP 11250-000CEP 11250-000CEP 11250-000CEP 11250-000CEP 11250-000
TTTTTelefone: 3317-4000 - Ramal 2019elefone: 3317-4000 - Ramal 2019elefone: 3317-4000 - Ramal 2019elefone: 3317-4000 - Ramal 2019elefone: 3317-4000 - Ramal 2019

Tiragem: 5.000 exemplaresTiragem: 5.000 exemplaresTiragem: 5.000 exemplaresTiragem: 5.000 exemplaresTiragem: 5.000 exemplares
Impressão: Gazeta SP - (11) 6954-6218Impressão: Gazeta SP - (11) 6954-6218Impressão: Gazeta SP - (11) 6954-6218Impressão: Gazeta SP - (11) 6954-6218Impressão: Gazeta SP - (11) 6954-6218

VVVVVeículo de imprensa oficial,eículo de imprensa oficial,eículo de imprensa oficial,eículo de imprensa oficial,eículo de imprensa oficial,
autorizado pelaautorizado pelaautorizado pelaautorizado pelaautorizado pela

Lei Municipal nº 128/95Lei Municipal nº 128/95Lei Municipal nº 128/95Lei Municipal nº 128/95Lei Municipal nº 128/95

As notícias relativas às atividades daAs notícias relativas às atividades daAs notícias relativas às atividades daAs notícias relativas às atividades daAs notícias relativas às atividades da
Câmara Municipal são deCâmara Municipal são deCâmara Municipal são deCâmara Municipal são deCâmara Municipal são de

responsabilidade exclusiva doresponsabilidade exclusiva doresponsabilidade exclusiva doresponsabilidade exclusiva doresponsabilidade exclusiva do
Poder LegislativoPoder LegislativoPoder LegislativoPoder LegislativoPoder Legislativo

Bertioga
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTENOTAS

✔ CURSO DE BISCUIT  - A Casa da Cul-
tura está com inscrições abertas para
cursos de férias. Quem quiser partici-
par do curso de biscuit, basta se ins-
crever e participar das aulas da profes-
sora Mara Cristina Fernandes, que co-
meçam no próximo dia 13. Estão dispo-
níveis 25 vagas e as aulas acontecerão
às terças-feiras, das 14h às 16h.

✔ W ORKSHOP DE PINTURA  - A Casa da
Cultura realiza também, no próximo dia
21, workshop de pintura em madeira,
com a professora Miriam Paz, das 8h30
às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Serão
formadas duas turmas, uma em cada pe-
ríodo, com 15 alunos. A Casa da Cultu-
ra fica na Avenida Thomé de Souza, 130,
praia da Enseada, em frente ao posto
do Corpo de Bombeiros. Informações:
3317-4060.



8 BERTIOGA, 10 DE JANEIRO DE 2004 - EDIÇÃO Nº 75

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

BertiogaBertioga

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Ele já foi Johnny Johnson na
década de 50 e grande astro da Jovem
Guarda, quando estourou com sucessos
como Coração de Papel e Nuvem
Branquinha. Mas foi a partir de 1972,
depois de participar do Globo de Ouro
cantando O Menino da Gaita, que Sérgio
Reis assumiu seu lado sertanejo e
conquistou de vez público e crítica. A
partir daí, sua carreira já soma 53 discos
e milhões de cópias vendidas.

E no próximo dia 17, o público
de Bertioga terá a oportunidade de
assistir ao show desse grande cantor e
compositor, que vai se apresentar no
palco do projeto Verão no Mar 2004, na
praia da Enseada.

Quem estiver presente poderá
conferir sucessos como Menino da
Porteira, Rio de Lágrimas, Chalana,
Chico Mineiro,  Fi lho Adot ivo e
músicas de seu mais novo CD, Sérgio
Reis e Filhos - Violas e Violeiros, que o
cantor gravou com seus dois filhos,
Marco e Paulo.

O show, que é gratuito,
acontece na praia da Enseada, no Centro,
a partir das 22 horas.

Outras apresentações – O
projeto Verão no Mar 2004 também trará
para Bertioga o ritmo contagiante da
Bahia, com a apresentação do grupo
Terra Samba, no dia 25, e os sucessos
sertanejos da dupla César e Paulinho, que
encerra a programação de shows, no dia
31. Vale lembrar que todas as
apresentações são gratuitas e começam
a partir das 22 horas, na praia da Enseada.

Esportes – O esporte também
estará presente na programação de Verão
em Bertioga.

E as atrações começam no dia
18, com uma partida de vôlei 4 X 4, na
praia da Enseada, a partir das 10 horas,
com arquibancada para até três mil
pessoas. Entre os jogadores estarão
Montanaro, Amaury, William, Xandó e
Domingos Maracanã, campeões do
passado, mas eternos ídolos desse
esporte.

No dia 25, será a vez do torneio
de Futebol Master com atletas que
fizeram a fama de times consagrados.
Entre eles, Ademir da Guia (ex-Palmeiras),
Zenon (ex-Corinthians), Serginho

Sérgio Reis e Vôlei 4x4 são as
atrações do projeto ‘Verão No Mar’

Chulapa (ex-Santos) e Careca (ex-São
Paulo). Eles estarão presentes nas
partida entre Palmeiras X Corinthians e
Santos X São Paulo, também a partir das
10 horas.

Já no dia 1º de fevereiro, a praia
da Enseada receberá astros como Fábio
Villa Verde, Kadu Moliterno, Rodrigo
Faro, Carlos Bornow e o ator Nicola Siri,
cujo personagem Padre Pedro encantou
o público feminino na novela Mulheres
Apaixonadas, da Rede Globo.

Eles farão parte da equipe de
Futebol de Atores, que vai enfrentar a
Seleção de Amigos formada, entre outros,
por César, companheiro de Paulinho da
dupla sertaneja, e Alexandre Barros,
único representante brasi leiro na
motovelocidade. Para ver todas essas
feras reunidas, basta levar um quilo de
alimento não-perecível. Tudo o que for
arrecadado será doado ao Fundo Social
de Solidariedade de Bertioga.

Velocidade – Evento que já se
tornou tradição na cidade, ainda em
fevereiro, Bertioga sedia a primeira etapa
da Copa SBT de Arena Cross, no dia 8, a
partir das 10 horas, na praia da Enseada,
próximo à Praça de Esportes Radicais.

Mais uma vez, o público vai
poder vibrar com as manobras radicais
de feras como Eduardo Saçaki,  o
“Japonês Voador”, Jorge Negretti, Ciro
de Oliveira, Rafael Ramos e os novos
talentos que prometem agitar as areias
de Bertioga como o carioca Monteiro e o
paranaense Kurti Rocha.

A novidade deste ano será a
volta do Enduro das Praias, modalidade
que fez a cidade ser conhecida em todo
o Brasil por sediar o evento na década
de 80. Ele volta com força total no
Desafio das Praias – Enduro de
Velocidade, que acontece no dia 15 de
fevereiro, a partir das 10 horas, na praia
de Itaguaré.

Com percurso de 4 quilômetros, o
evento será a sensação da temporada, com
a participação de aproximadamente 300
motos largando juntas. A prova terá a
duração de uma hora e contará com as
categorias Especial acima de 250 cc, Especial
125 cc, Intermediárias acima de 250 cc e 125
cc, Sênior até 40 anos e acima de 40, Nacional,
80 cc, 60cc e 50 cc.

Renata de Brito/PMB

Jayr Favero/PMB

A programação de esportes também está recheada de atrações este ano.
Além do futebol de atores, que foi sucesso no Verão de 2003 (foto), o

futebol master (foto), com craques do passado - Ademir da Guia, Zenon, Serginho
Chulapa e Careca, entre outros - vai agitar a praia da Enseada


