
Diário Oficial
SÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.br
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Diário Oficial de São Carlos

Terça-feira, 11 de agosto de 2009 • Ano 1 • Nº 29

 ► educação

O Departamento de Fomento ao 
Turismo promove hoje (11), no Se-
brae, a palestra “Taxista Amigo do Ta-
xista”, com José Antônio Cestari Ávila, 
gaúcho e taxista há 15 anos. Entrada 
gratuita. • Pág. 4

A Prefeitura e o Ministério da 
Educação promovem o Curso de For-
mação de Gestores e Educadores do 
Programa Educação Inclusiva: Direito 
à Diversidade, com participação de 34 
municípios. • Pág. 4

Os moradores da região da Vila Prado se reuni-
ram na tarde do último sábado (8), no salão da paró-
quia do Santo Antônio de Pádua, para decidirem as 
obras que serão executadas pela Prefeitura de São 
Carlos através do Orçamento Participativo.

Das 13 regiões da cidade que compõem o OP, a 
que mais teve recursos destinados é a Vila Prado (R$ 
561,7 mil), que concentra 17% da população. 

 ► orçamento participativo ► capacitação

 ► orçamento estadual

Representantes da Prefeitura parti-
ciparam na manhã desta segunda-feira 
(10), na Câmara Municipal, da audiência 
pública realizada pela Assembléia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (ALESP) que 
debateu o Orçamento do Estado para ano 
de 2010.

A audiência contou com a presen-
ça dos deputados estaduais Enio Tatto, 
Mauro Bragatto, presidente da Comissão 
de Orçamento e Gestão da Assembléia 
da ALESP, do representante da Secretaria 
Estadual de Planejamento, Mauricio Rol-
fman, do deputado federal, Lobbe Neto, 

do presidente da Câmara Municipal, Lineu 
Navarro, e demais vereadores.

Os secretários municipais que par-
ticiparam parabenizaram a iniciativa da 
Comissão de Finanças e Orçamento da 
ALESP, solicitando a inclusão de algumas 
reivindicações de São Carlos no orçamen-
to do Estado para o próximo ano.

Entre as reivindicações apresentadas 
estão: recursos para a ponte sobre o Rio 
Mogi-Guaçu, ligando o distrito de Santa 
Eudóxia à cidade de Luiz Antonio; a dupli-
cação da rodovia Tales de Lorena Peixoto 
Júnior (SP-318), que liga São Carlos a Ri-

beirão Preto; a ponte sobre o rio Quilom-
bo, ligando Santa Eudóxia a Descalvado, 
e a ampliação do aeroporto Mário Pereira 
Lopes (TAM).

Outra reivindicação foi de uma verba 
de R$ 5 milhões para auxiliar no recapea-
mento de algumas ruas da cidade, já que 
grande parte do asfalto de São Carlos está 
com sua vida útil vencida. A Prefeitura 
tem feito a sua parte, mas os recursos são 
limitados, e há necessidade de cerca de R$ 
40 milhões para resolver esse problema.

Para finalizar, foram solicitados recur-
sos para a Santa Casa de Misericórdia de 

São Carlos, justificando o grande número 
de pessoas que são atendidas por aquela 
irmandade. A Santa Casa atende uma po-
pulação de cerca de 400 mil habitantes, 
incluindo aquelas pessoas da região, por 
isso essa verba para a entidade é impor-
tante.

Sugestões ao projeto – A série de 
audiências teve início em 15 de junho 
e será realizada até 1.º de setembro nas 
regiões administrativas e metropolitanas 
do Estado. São Carlos recebe a audiên-
cia referente à região central. O processo 
de discussão se propõe a definir, com a 
participação da sociedade, onde e como 
serão aplicados os recursos para o próxi-
mo ano. As sugestões coletadas durante 
as audiências serão analisadas e poderão 
tornar-se emendas à peça orçamentária e 
incorporadas ao texto.

A Assembleia disponibiliza no Portal 
www.al.sp.gov.br, ícone “audiências públi-
cas”, recurso para o internauta apresentar 
sua sugestão ao projeto de lei orçamentá-
ria. Da mesma forma que as intervenções 
da população nas audiências pelo inte-
rior do Estado, as propostas on-line serão 
examinadas e poderão ser aproveitadas 
como emendas.

Em princípio, o Orçamento designa 
valores de acordo com o segmento (edu-
cação, saúde, habitação etc.) e as emen-
das elaboradas a partir das sugestões 
feitas nas audiências permitem a desti-
nação de valores por região. São Carlos 
é atualmente um dos poucos municípios 
com mais de 200 mil habitantes que não 
contam com um deputado com assento 
na Assembléia Legislativa.

são carlos apresenta reivindicações em 
audiência da assembléia legislativa

Durante as reuniões do OP em março e abril, os 
moradores trouxeram 21 reivindicações de obra e 
no último encontro a maioria optou pela ampliação 
do campus II da Fundação Educacional São Carlos 
(FESC), na Vila Prado, que tem um custo estimado de 
R$ 200 mil. 

“A ampliação da FESC é uma oportunidade dos 
idosos e usuários em geral do campus II de terem um 
espaço mais adequado para as ações que são desen-
volvidas no local, principalmente da UATI (Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade)”, disse o morador 
José de Almeida, que participou da votação. 

As outras obras que foram escolhidas pela 
comunidade são: a reforma da Unidade Básica de 
Saúde no bairro Redenção; o cercamento da área 
perimetral com gradil e cerca viva na parte de trás da 
EMEB Carmine Botta, no bairro Boa Vista; iluminação 
de área pública situada entre os bairros Jardim das 
Torres e o Jardim Medeiros; e readequação da ilumi-
nação da Praça defronte à paróquia Santo Antônio 
de Pádua.
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DECRETOS

Decreto nº 341
De 10 De agoSto De 2009

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.001, DE 7 DE AGOSTO DE 
2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 19.086/09,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, no valor de R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais), 
autorizado pela Lei Municipal nº 15.001, de 7 de agosto de 2009, para atender a 
despesa relacionada abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação

r$

17.02.00 4.4.90.51 002 15.451.0119.1031 945.000,00

TOTAL 945.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos do excesso de arrecadação, em conformidade com 
o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Decreto nº 342
De 10 De agoSto De 2009

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.007, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 1.381/09/SMS,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial no Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), autorizado pela Lei Municipal 
nº 15.007, de 7 de agosto de 2009, para atender a despesa relacionada abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação

r$

07.01.00 3.3.90.30 002 10.302.0015.2204 310.000,00

TOTAL 310.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos do excesso de arrecadação, em conformidade com 
o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Decreto nº 343
De 10 De agoSto De 2009

Suplementa dotações do orçamento na Secretaria Municipal de Fazenda, no valor 
de R$ 18.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo 
administrativo nº 20.004/09, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 14.832, de 15 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2009, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

14.01.00 3.3.90.39 001 04.124.0088.2.037 18.000,00

TOTAL 18.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

07.01.00 3.3.90.33 001 04.122.0020.2.007 18.000,00

TOTAL 18.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Decreto nº 344
De 10 De agoSto De 2009

Suplementa dotações do orçamento na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, no valor de R$ 128.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo 
administrativo nº 20.002/09, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 14.832, de 15 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2009, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.03.00 3.3.90.30 001 20.605.0025.2.083 128.000,00

TOTAL 128.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

08.03.00 3.3.90.30 001 20.306.0025.2.009 128.000,00

TOTAL 128.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PortarIa

PortarIa nº 1094
De 7 De agoSto De 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, considerando o 
permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o 
que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 19.016/09, resolve 
AUTORIZAR a cessão da servidora CLÁUDIA CRISTINA GRANJA, ocupante do 
emprego de Auxiliar Administrativo, para prestar serviços na 2ª Vara do Trabalho 
de São Carlos, a partir de 6 de agosto de 2009, sem prejuízo de seus vencimentos 
e demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 7 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

atoS DaS SecretarIaS

coMUnIcaDo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal nº 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos 
Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que 
recebeu do CEF/ HBBID-UA, a importância de  R$  171.119,20.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

eDItaL De conVocaÇÃo
aSSeMBLÉIa geraL

Ficam convocados por este edital a comparecerem no dia 17/08/2009 às 18 horas, 
nas dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Leite Pereira 
Lopes situada na Rua Dr. Carlos de Camargo Salles,165 - Jardim Lutfalla – São 
Carlos-SP – CEP 13560-550, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e a 
comunidade em geral, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Reativação da APM da EMEI ARACY LEITE PEREIRA LOPES: a nomeação do 
Presidente Provisório da APM e a mudança do nome da entidade para APM do 
CEMEI ARACY LEITE PEREIRA LOPES adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2. Reforma Estatutária para adequação ao Novo Código Civil;
3. Eleição e posse do Conselho Deliberativo e da nova Diretoria da APM do CEMEI 
ARACY LEITE PEREIRA LOPES.
São Carlos, 10 de Agosto de 2009.
Silvana Gonsales Joaquim Mira
Diretor da Escola
RG 16.445.121

eDItaL De conVocaÇÃo
aSSeMBLeIa geraL

Ficam convocados por este edital a comparecerem no dia 17 às 13h30min, nas 
dependências do CEMEI PROFESSOR JULIEN FAUVEL situada na Rua Antonio 
Blanco, 555 – Vila Costa do Sol - São Carlos-SP – CEP 13566-020, professores, 
funcionários, alunos, pais de alunos e a comunidade em geral, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1. Reativação da APM da EMEI PROFESSOR JULIEN FAUVEL, nomeação do 
Presidente Provisório da APM e  mudança do nome da entidade para APM do 
CEMEI PROFESSOR JULIEN FAUVEL adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2. Reforma Estatutária para adequação ao Novo Código Civil;
3. Eleição e posse do Conselho Deliberativo e nova Diretoria da APM do CEMEI 
PROFESSOR JULIEN FAUVEL.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
KARIN CRISTINA RUY SPINA
RG 27.371462-4
Diretora da Escola

eDItaL De conVocaÇÃo
aSSeMBLÉIa geraL

Ficam convocados por este edital a comparecerem no dia 17/08/2009 às 
13h30min, nas dependências do CEMEI ANTONIO LOURDES RONDON sitada na 
Rua Olavo Zabotto, 109 - Pq. Res. Maria Stella Fagá – São Carlos-SP – CEP 13568-
300, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e a comunidade em geral, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Reativação da APM da EMEI ANTONIO LOURDES RONDON: a nomeação do 
Presidente Provisório da APM e a mudança do nome da entidade para APM do 

CEMEI ANTONIO LOURDES RONDON adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2. Reforma Estatutária para adequação ao Novo Código Civil;
3. Eleição e posse do Conselho Deliberativo e da nova Diretoria da APM do CEMEI 
ANTONIO LOURDES RONDON.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Isabel Cristina Squassoni Cezar
Diretora da Escola
RG 17.353627-X

eDItaL De conVocaÇÃo
aSSeMBLeIa geraL

Ficam convocados por este edital a comparecerem no dia dezessete de agosto 
de dois mil e nove às treze horas e quinze minutos, nas dependências do CEMEI 
Professor Vicente de Paulo Rocha Keppe situada na Rua Miguel Fucci, 50 – Santa 
Felicia - São Carlos-SP – CEP 13563-130, professores, funcionários, alunos, pais de 
alunos e a comunidade em geral, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Reativação da APM da EMEI PROFESSOR VICENTE DE PAULO ROCHA KEPPE; 
Deliberar sobre a nomeação do Presidente Provisório da APM e sobre a mudança 
do nome da entidade para APM do CEMEI PROFESSOR VICENTE DE PAULO ROCHA 
KEPPE adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2. Reforma Estatutária para adequação ao Novo Código Civil;
3. Eleição e posse da nova Diretoria da APM do CEMEI PROFESSOR VICENTE DE 
PAULO ROCHA KEPPE.
São Carlos, 10 de Agosto de 2009.
Ilvana Aparecida Candido da Silva
RG:- 12.816.063
Diretor da Escola

eDItaL De conVocaÇÃo
aSSeMBLÉIa geraL

Ficam convocados por este edital a comparecerem no dia 17 de agosto de 2009 
às 17 horas, nas dependências do CEMEI Cecilia Rodrigues situada na Rua Delfino 
Martins Camargo Penteado, 100 – Jardim São Carlos - São Carlos-SP – CEP 13560-
646, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e a comunidade em geral, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Reativação da APM da EMEI CECILIA RODRIGUES; Deliberar sobre a nomeação 
do Presidente Provisório da APM e sobre a mudança do nome da entidade para 
APM do CEMEI CECILIA RODRIGUES adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2. Reforma Estatutária para adequação ao Novo Código Civil;
3. Eleição e posse da nova Diretoria da APM do CEMEI CECILIA RODRIGUES.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Regina Célia de Oliveira Novais
Diretor da Escola

SecretarIa MUnIcIPaL De SaúDe
A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, em obediência à Lei Federal 
9.452, de 20.03.1997, comunica a todos os interessados, em especial aos Partidos 
Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais, que recebeu 
recursos dos Governos Federal e Estadual, no Banco do Brasil S/A, conforme 
convênios, assim demonstrados:
CUSTEIO
eXercÍcIo De 2009

Fonte reCurso BlVgs BlatB

MÊS

JULHO 66.415,66 170.223,00

Fns aids BlaFB BlmaC PaB FiXo

56.767,66 36.379,98 2.976.040,88 309.035,92

Fns uPa V.Prado Órtese /PrÓtese Farm. PoPular

84.500,00 104.000,00 10.000,00

São Carlos, 05 de agosto de 2009.
arthur goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

concUrSoS PúBLIcoS e ProceSSoS SeLetIVoS

coMUnIcaDo

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para 
contratação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 
13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 13/08/09, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila 
Costa do Sol, São Carlos.
ProFeSSor I

unidade Período

CEMEI Amélia M.Botta Tarde

CEMEI Dionísio da Silva Manhã

CEMEI Helena Dornfeld Tarde

CEMEI Juliana Perez Tarde

CEMEI Maria Alice Vaz Manhã

CEMEI Maria Alice Vaz Tarde

CEMEI Maria Lucia Marrara Tarde

CEMEI Vicente P. keppe Tarde

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

conVocaÇÃo De concUrSo PúBLIco

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer 
à Rua Episcopal, 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
núMero Do concUrSo: 188
FUnÇÃo: PSICÓLOGO
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nome ClassiFiCação

SIMONI DE CASSIA HADDAD PENTEADO 15

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DeSIStÊncIa De canDIDato

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada, 
desistiu de assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassificada:
núMero Do concUrSo: 188
FUnÇÃo: PSICÓLOGO

nome ClassiFiCação

LUCIANA JANUARIA BARBOSA 11ª

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LIcItaÇÕeS

PreFeItUra MUnIcIPaL De SÃo carLoS – concorrÊncIa PúBLIca nº 
009/2009 - ProceSSo aDMInIStratIVo n.º 14802/2009 - Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço, tendo 
como objeto registro de preços para a execução de serviços de recuperação de 
pavimentação asfáltica com reparos localizados (tapa buracos), e fornecimento 
de mão de obra, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, 
constantes nos anexos V e VI disponíveis em CD - ROM. O edital na íntegra poderá 
ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone 
(16) 3362-1162, a partir do dia 11 de agosto de 2009 até o dia 09 de setembro 
de 2009, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, 
mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais). Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na 
Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 09 de setembro de 
2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 07 
de agosto de 2009. 

caroline garcia Batista
Presidente da comissão Permanente de Licitações

PreFeItUra MUnIcIPaL De SÃo carLoS - PregÃo eLetrÔnIco nº. 
040/2009 - ProceSSo aDMInIStratIVo nº. 15362/2009. Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o 
Pregão Eletrônico nº. 040/2009, que possui como objeto o registro de Preços  
para aquisição de cestas básicas para os servidores da Prefeitura Municipal de São 
Carlos, Fundação Educacional São Carlos, Fundação Pró-Memória de São Carlos, 
Progresso e Habitação de São Carlos S/A e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
conforme especificações deste edital em seus anexos II e IV.O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 09h00min 
do dia 24 de agosto de 2009 e o início da sessão de disputa de preços será às 
15h00min do dia 24 de agosto de 2009. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1162. São Carlos, 10 de agosto de 2009. andré Luiz dos Santos - Pregoeiro

reSUMo De ata De SeSSÃo De aBertUra DoS enVeLoPeS De 

ProPoStaS De PreÇoS toMaDa De PreÇoS n.°028/2009 ProceSSo 

n.º 3490/2009 Aos 10 de agosto de 2009, às 09h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e a representante presente para 
procederem à abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados para 
a Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes 
de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a saber: 
A2 Construtora, Operadora em Manutenção e Conservação de Equipamentos 
Ltda.; FCBA Construtora Ltda.; HS Lopes Construtora Ltda.; Provector Projetos 
Empreendimentos e Participações Ltda.; Torke Construtora e Comércio Ltda. 
O envelope de proposta de preços da empresa Expresso Construtora Ltda será 
devolvido pelo correio. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para 
proferir seu julgamento. caroline garcia Batista Presidente

reSUMo Da ata De SeSSÃo De aBertUra DoS enVeLoPeS De ProPoSta 
De PreÇoS concorrÊncIa PúBLIca nº 005/2009  ProceSSo n.º 

10.175/2009 Aos 10 de agosto do ano de 2009, às 14h30min, reuniu-se na Sala 

de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos 

envelopes de propostas de preços apresentados para a Concorrência Pública 

supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de proposta de 

preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a saber: Acqua Tecnologia da 

Água Ltda.;  Fral Consultoria Ltda.; Planterra Análises, Meio Ambiente e Serviços 

Ltda.; Regea Geologia e Estudo Ambientais Ltda. O envelope de proposta de 

preços da empresa Antares Engenharia e Consultoria Ltda será devolvido pelo 

correio. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu 

julgamento. caroline garcia Batista Presidente

PreFeItUra MUnIcIPaL De SÃo carLoS - toMaDa De PreÇoS nº 
033/2009 - ProceSSo aDMInIStratIVo n.º 14607/2009- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como 
objeto a contratação de empresa gráfica para execução de serviços gráficos de 
impressão do Diário Oficial do Município de São Carlos, nos termos do Anexo 
IV do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 
3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 10 de agosto de 
2009 até o dia 26 de agosto de 2009, no horário das 09h00min às 12h00min e das 
14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes contendo a documentação e a proposta 
serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do 
dia 26 de agosto de 2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 07 de agosto de 2009. 

caroline garcia Batista 
Presidente da comissão Permanente de Licitações

eXtratoS

eXtrato De aDItaMento contratUaL
2º terMo aDItIVo ao contrato nº 156/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: ENESCIL Engenharia de Projetos Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços de consultoria 
técnica especializada para a elaboração de estudos e projetos de engenharia para 
implantação de obras-de-arte especiais para 26/09/09
Data da assinatura: 23/07/09
Processo nº 5.873/08

eXtrato Do contrato nº 71/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Expresso Construtora Ltda.
Objeto: construção de sanitários e passarela coberta no CEMEI Santo Piccin
Valor: R$ 47.457,01
Data da assinatura: 22/07/09
Vigência: 60 dias a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Convite de Preços n° 08/09
Processo nº 5.724/09

eXtratoS

eXtrato Do 1º terMo aDItIVo ao contrato
Processo nº 223/2009
Contrato nº 40/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: MÁrcIa De FÁtIMa SoUZa SaLto
Objeto: aditamento a fim de reduzir a carga horária para 30(trinta) horas-
aula semanais alterando-se o valor inicial do contrato para r$ 5.711,40 
(cinco mil, setecentos e onze reais e quarenta centavos), já tendo sido 
quitado o montante de r$ 5.331,67 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais 
e sessenta e sete centavos).
Data de assinatura:02/07/09

eXtrato Do 2º terMo aDItIVo ao contrato
Processo nº 223/2009
Contrato nº 40/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: MÁrcIa De FÁtIMa SoUZa SaLto
Objeto: aditamento a fim de prorrogar sua vigência para 16-10-09 e alterar 
a carga horária para 20 (vinte) horas-aula semanais, acrescentado-se ao 
valor inicial do contrato o valor de 
r$ 1.848,00 (mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
Data de assinatura:31/07/09

eXtrato De contrato
Processo nº 443/2009
Contrato nº 62/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: SerVIÇo nacIonaL De aPrenDIZageM coMercIaL – Senac.
Objeto: execução dos cursos de Manicure e Pedicuro e Depilação, no âmbito 
do Projeto centro da Juventude elaine Viviane, realizado pela Secretaria 
Municipal de Infância e Juventude em parceria com a FeSc.
Vigência: 10 de Agosto a 16 de Dezembro de 2009
Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Categoria Econômica: 04.01.12.122.0003.2.160.3.3.90.39.01.000000
Dispensa de Licitação: Lei Federal n. 8.666/93, Artigo 24, Inciso II
Data de assinatura: 04/08/09

eXtrato Do 1º terMo aDItIVo ao contrato
Processo nº 225/2009
Contrato nº 41/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: MaUrIcÍo carLoS rUggIero JúnIor
Objeto: aditamento a fim de  prorrogar sua vigência  para 16-10-2009,  e 
alterar a carga horária para 20 (vinte) horas-aula semanais, acrescendo-
se ao valor inicial do contrato o valor de r$ 1.848,00 ( mil e oitocentos e 
quarenta e oito  reais).
Data de assinatura:31/07/09

eXtrato Do 1º terMo aDItIVo ao contrato
Processo nº 224/2009
Contrato nº 38/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: PatrÍcIa ScaraBeL
Objeto: aditamento a fim de prorrogar sua vigência  para 16-10-2009,  e 
alterar a carga horária para 30 (trinta) horas-aula semanais, acrescendo-se 
ao valor inicial do contrato o valor de r$ 2.772,00 ( dois mil, setecentos e 
setenta e dois reais). 
Data de assinatura:31/07/09

LIcItaÇÕeS

ata De SeSSÃo De aBertUra DoS enVeLoPeS De HaBILItaÇÃo e 
ProPoSta De PreÇoS – toMaDa De PreÇoS n.° 008/2009 - ProceSSo 

n.º 229/2009
Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às 09:00 (nove) 
horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações 
e o proponente presente, para proceder a abertura do envelope de habilitação 
apresentado para a Tomada de Preços supracitada.
A Comissão verificou a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta de 

preços apresentado pela empresa a saber : 
1-) Darho temporários e terceirização Ltda./ Robinson Marcelo Luzia
Aberta a palavra ao representante presente, este não fez constar nada em ata.
A Comissão, verificando a regularidade da documentação apresentada, JULGA a 
empresa participante HABILITADA a continuar participando da fase seguinte do 
presente certame.
Ato contínuo, foi aberto o envelope de Proposta de Preços, sendo o mesmo 
rubricado pelos membros da Comissão e pelo representante presente.
Faz-se constar em ata que o representante presente abriu mão de interposição de 
recurso contra a presente decisão desta Comissão.
Por estar presente a Senhora Maria de Lourdes Miceli e Silva, Chefe da Divisão 
de Ação Social da PROHAB – São Carlos, ou seja, o responsável pela Unidade 
Interessada requisitante, esta emitiu parecer favorável ao que tange a capacidade 
técnica da empresa classificada em primeiro lugar, no caso : Darho temporários 
e terceirização Ltda.
A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela Unidade Interessada e 
considerando o critério de julgamento do tipo menor preço, julga classificada em 
primeiro lugar a empresa : Darho temporários e terceirização Ltda.
Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
gilson James Donizetti Muniz
Presidente

ata De JULgaMento DaS ProPoStaS De PreÇoS
conVIte De PreÇoS nº 020/2009 – ProceSSo aDMInIStratIVo

nº 460/2009
Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às 10h00min (dez) 
horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações 
para proceder ao julgamento referente ás propostas apresentadas para o 
conVIte De PreÇo em epígrafe. 
A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela Unidade Interessada e 
considerando o critério de julgamento do tipo menor preço, julga desclassificada 
a empresa:
engenharia e comércio Bandeirantes, uma vez que o preço apresentado se 
mostra acima do estimado
Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações da Progresso e Habitação de São Carlos S/A 
– PROHAB.
gilson James Donizetti Muniz
Presidente

a ProHaB ProgreSSo e HaBItaÇÃo SÃo carLoS S/a - ProceSSo 
aDMInIStratIVo n.º 460/2009 – conVIte De PreÇoS n.º 021/2009

Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista 
Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade 
conVIte, do tIPo Menor PreÇo, sob o regime de eMPreItaDa Por Lote, 
que possui como objeto à aquisição de 400m³ (quatrocentos metros cúbicos) de 
areIa MÉDIa e 250m³ (duzentos e cinqüenta metros cúbicos) de PeDrISco, 
conforme Memorial Descritivo e Orçamento Básico, constante nos anexos III 
do presente conVIte De PreÇoS. O edital na íntegra poderá ser retirado 
na Comissão Permanente de Licitações a sede da PROHAB situada a Rua São 
Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no horário das 08h00min 
às 17h00min. Os envelopes contendo a documentação e a proposta será recebida 
na Comissão Permanente de Licitações até as 09h00min do dia 19 de agosto de 
2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 10 de agosto de 2009
Gilson James Donizetti Muniz
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PortarIaS

PortarIa nº 177/2009
Dispõe sobre revogação de Portaria e designação de servidor.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
resolve:
I - reVogar o item II da Portaria nº 346/2008 de 09 de dezembro de 2008 e a 
portaria nº 002/2009, que designou o servidor Jose roberto turcci, motorista, 
para exercer, em comissão, o cargo de assessor de gabinete I.
II – DeSIgnar o servidor Jose roberto turcci, motorista, para exercer, em 
comissão, o cargo de assessor de gabinete II, com a jornada mínima de 08 (oito) 
horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 03 de Agosto de 2009.
eduardo antonio teixeira cotrim
Presidente do SAAE

PortarIa nº. 178/2009
Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
resolve:
noMear o Senhor anselmo tardoche, para exercer, em comissão, o cargo de 
assessor de gabinete I, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de 
efetivo exercício, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 03 de Agosto de 2009.
eduardo antonio teixeira cotrim
Presidente do SAAE

PortarIa nº 179/2009
Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
resolve:
I - noMear o Senhor rodrigo Pandolfelli, para exercer, em comissão, o cargo 
de assessor de obras, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo 
exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
II – reVogar a Portaria nº. 057/2009 de 23 de março de 2009.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 03 de agosto de 2009.
eduardo antonio teixeira cotrim
Presidente do SAAE
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PREFEITURA DE

concUrSoS PúBLIcoS e ProceSSoS SeLetIVoS

conVocaÇÃo De concUrSo PúBLIco
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal 
e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo, a 
comparecerem à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- aUXILIar aDMInIStratIVo

nome ClassiFiCação

DANILO BIAZUZO 6º

PAULA FREITAS STEINBERG 7º

VINICIUS FIOCCO SCIUTI 8º

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

conVocaÇÃo De concUrSo PúBLIco
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de 
Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca a candidata 
abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- BIÓLogo

nome ClassiFiCação

LARA MARIA SILVEIRA 1º

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

conVocaÇÃo De concUrSo PúBLIco
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal 
e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo, a 
comparecerem à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- MotorISta

nome ClassiFiCação

LUIZ CARLOS SEIKER MARTINS 8º

EVANDRO DE SOUZA BUNNO 9º

São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

DeSIStÊncIa De canDIDato
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber 
que o candidato abaixo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada, 
ficando, portanto desclassificado:
concurso Público: 001/2008
emprego: aUXILIar aDMInIStratIVo
nome: Renato Andrielli Laguna
classificação: 3º
São Carlos, 06 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

DeSIStÊncIa De canDIDato
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber 
que o candidato abaixo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada, 
ficando, portanto desclassificado:
concurso Público: 001/2008
emprego: aUXILIar aDMInIStratIVo
nome: Leonardo Silva Manso
classificação: 5º 
São Carlos, 06 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

nÃo coMParecIMento De canDIDato De
ProceSSo SeLetIVo

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber 
que a candidata abaixo discriminada, não compareceu para assumir a vaga a ela 
destinada, ficando, portanto desclassificada:
concurso Público: 001/2008
emprego: aUXILIar aDMInIStratIVo
nome: SILMARA GARCIA MORENO
classificação: 2º 
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do Saae

eXtratoS

eXtrato Do SÉtIMo terMo De aDItaMento De contrato
Proc. nº 4.729/2005.

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: CONSÓRCIO DELTA ARAGUAIA.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato supra mencionado o valor de R$ 295.800,76 
(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos reais e setenta e seis centavos). 
Deste montante, o valor de R$ 102.083,16 (Cento e dois mil, oitenta e três reais 
e dezesseis centavos), refere-se ao Grupo A, cujo percentual de reajuste é de 
13,6714%, e R$ 193.717,60(Cento e noventa e três mil, setecentos e dezessete 
reais e sessenta centavos0, refere-se ao Grupo B, cujo percentual de reajuste é de 
8,9367%; tudo em conformidade com as Cláusulas 4ª e 9ª do Contrato.
São Carlos, 06 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

eXtrato De reScISÃo aMIgÁVeL nº 35/2009, reFerente a carta 
contrato nº 08/2008 e terMo aDItIVo nº 04/2009.

PROC. Nº: 6.655/2007 – Convite de Preços nº 1.04.08
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: teMa ProPaganDa  S/S  LtDa
MOTIVO DA RESCISÃO: Fica rescindida à Carta Contrato e o Termo Aditivo em 
epígrafe a partir de 11 de agosto de 2009, com fundamento no art. 79, inciso II, 
§ 1º da Lei nº. 8.666/1993, em razão da instituição do D.O.M. (Diário Oficial do 
Município) pelo Decreto Municipal nº.223, de 09/06/09, e conforme justificativas 
de fls. 156/158 dos autos.
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
eduardo antonio teixeira cotrim
Presidente do SAAE

conSeLHo MUnIcIPaL De eDUcaÇÃo
eDItaL De conVocaÇÃo

HILDA MARIA MONTEIRO, Presidente do Conselho Municipal de Educação, 
convoca os membros titulares e suplentes para a 13ª reunião Ordinária do biênio 
2007-2009, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados, da qual 
constará :
1- Informes Gerais:
1.1-Câmara Técnica de Educação das Relações Étnico-Raciais
1.2-XIII Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Educação realizado dias 
30 e 31/08/2009 em Franca
1.3-Projeto OP Educa
1.4-Emissão de Declaração  CME-ONG
2- Pauta:
2.1-Ensino Fundamental de 9 anos
2.2-Declaração “ Ad. Referendum”  sobre Programa Municipal de Educação 
Ambiental
2.3-Estabelecer calendário de reuniões ordinária- 2º semestre
3-Outros assuntos.
Dia: 12 de agosto de 2009 – quarta-feira
Horário: 14horas
Local: Sede da Secretaria Municipal de Educação - rua Conde do Pinhal, 2017- 
Centro
São Carlos, 10 de agosto de 2009.
HILDA MARIA MONTEIRO
Presidente do
Conselho Municipal de Educação

conSeLHo MUnIcIPaL De eSPorteS e LaZer
reSoLUÇÃo: 141/09 - cMeL

Parecer CMEL
REF: Prestação de Contas  Bolsas Atleta e Paratleta Amador 2009
Processos: 14.958/09
Na trigésima sétima reunião do CMEL, realizada no dia 06 de agosto de 2009, 
às 19 horas, na Fundação Pró-Memória, fica APROVADO sem ressalvas e por 
unanimidade, a prestação de contas, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), referente a concessão de 14 (quatorze) Bolsas Atleta e Paratleta 
Amador, Lei Municipal 13545 de 25 de abril de 2005, conforme relação abaixo.
Bolsa Paratleta Amador: Guilheme Aparecido Confella, Daniel Mendes dos Santos, 
Maxuel Souza Ferreira, Valdomiro Alves Guimarães, Valdecir Eduardo Felix.
Bolsa Atleta: Douglas Strozi Pedro, Vivian da Cunha Mangini, Adalberto Felipe 
Martinez, Fernanda Florêncio Vieira, Éderson Aguiar e Silva, Marcelo Magri Biazetti, 
Carlos Reinaldo de Matos, Lorraine Martins da Silva, Vanessa Cardoso Zanotto.
São Carlos, 07 de agosto de 2009. 
JOÃO PAULO PORTO DE TOLEDO
Presidente do CMEL

reSoLUÇÃo: 142/09 - cMeL
Parecer CMEL
REF: Prestação de Contas  Bolsas Atleta e Paratleta Amador 2009
Processos: 15.281/09.
Na trigésima sétima reunião do CMEL, realizada no dia 06 de agosto de 2009, 
às 19 horas, na Fundação Pró-Memória, fica APROVADO sem ressalvas e por 
unanimidade, a prestação de contas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
referente a concessão de 01 (uma) Bolsa Atleta, Lei Municipal 13545 de 25 de abril 
de 2005, conforme relação abaixo.
Bolsa Atleta: Miriã Pereira.
São Carlos, 07 de agosto de 2009. 
JOÃO PAULO PORTO DE TOLEDO
Presidente do CMEL

Entre os dias 10 e 14 de agosto, no an-
fiteatro Jorge Caron do campus I da USP, a 
Prefeitura de São Carlos e o Ministério da 
Educação promovem a 4ª edição do Cur-
so de Formação de Gestores e Educadores 
do Programa Educação Inclusiva: Direito à 
Diversidade.

Participarão das atividades professo-
res e gestores de São Carlos e outros 33 
municípios (Aguaí, Analândia, Araraquara, 
Bariri, Boa Esperança do Sul, Brotas, Char-
queadas, Conchal, Cordeirópolis, Corum-
bataí, Descalvado, Dourado, Guatapará, 
Ibaté, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Jaú, 
Leme, Luís Antônio, Matão, Mineiros do 
Tietê, Motuca, Pinhalzinho, Piracaia, Piras-
sununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, 
Rincão, Santa Cruz das Palmeiras, Santa 
Gertrudes, São João da Boa Vista e São 
Pedro).

Desde 2005, São Carlos foi escolhida 
pelo MEC para realizar a capacitação de 
profissionais da educação dentro da Po-
lítica Nacional de Educação. Um dos mo-

tivos da escolha da cidade é o trabalho 
desenvolvido na rede municipal de edu-
cação, que tem aproximadamente 300 es-
tudantes com necessidades especiais.

A rede possui 17 salas de recursos 
multifuncionais para o atendimento de 
alunos com necessidade especial de 
aprendizagem, 33 professores de educa-
ção especial atuando nestas salas, além 
de oferecer projetos em parceria com o 
Sesi e Sesc para atividades físicas adap-
tadas, com a UFSCar para o atendimento 
de estudantes com deficiência física na 
EMEB Dalila Galli, ensino de braille, sorobã 
– equipamento que facilita aprendizagem 
de cálculos –, orientação e mobilidade no 
Espaço Braile. 

Há também 16 ônibus adaptados para 
atender estudantes e pessoas da cidade 
com problemas de locomoção. Também 
foram contratados psicólogos e fonoau-
diólogos, e agentes educacionais estão 
sendo capacitados para acompanhar os 
alunos no transporte para a escola. 

A cidade possui ainda um programa 
de pós-graduação e curso de graduação 
em Educação Especial na Universidade 
Federal de São Carlos. Essa capacitação de 
professores e gestores é importante, pois 
muitas cidades encontram essa dificulda-
de na hora de implementar uma política 
de educação inclusiva. 

Nas palestras dos cursos serão abor-
dados temas como o autismo, deficiência 
física, pessoa com surdez, doença men-
tal infantil, deficiência mental, fatores de 
risco e proteção dos envolvidos na pre-
venção de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes, atendimento educacional 
especializado.

Nas palestras do curso serão aborda-
dos temas como o autismo, deficiência 
física, pessoa com surdez, doença men-
tal infantil, deficiência mental, fatores de 
risco e proteção dos envolvidos na pre-
venção de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes, atendimento educacional 
especializado

educação inclusiva é tema de curso para professores da região turismo foca curso para taxistas
O Departamento de Fomento ao 

Turismo promove hoje (11), no Sebrae, 
a palestra “Taxista Amigo do Taxista”, que 
contará com a presença de José Antônio 
Cestari Ávila, gaúcho e taxista há 15 anos. 

A entrada é gratuita e tem como 
público-alvo os profissionais do volante 
e os estudantes de turismo. Visa capa-
citar e aperfeiçoar o atendimento, bem 
como prepará-los para a demanda que 
tende a aumentar com os investimentos 
que estão por vir para São Carlos, como a 
Cidade da Energia.

São Carlos tem hoje 114 taxistas e, 
sem dúvida, vai aumentar a demanda 
pelo trabalho desse profissional. Por isso 
a importância de capacitação, oportuni-
dade de qualificação para o setor, mes-
mo os motoristas já sendo bem recepti-
vos aos turistas.  

Serviço – As inscrições, gratuitas 
podem ser feitas no Centro Integrado de 
Turismo, na rua 13 de Maio, 2.102, Cen-
tro. O curso será ministrado em dois ho-
rários: das 14h às 17h e das 19h às 22h. 
Informações: (16) 3376 1306. 
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