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 ► TRANSPORTE 

A Secretaria de Educação contra-
tou novos agentes educacionais para 
atuarem nas escolas e no acompanha-
mento de alunos com necessidades 
especiais que utilizam transporte es-
colar adaptado. • Pág. 2

 ► culTuRA

Acompanhe a programação cul-
tural do final de semana. Os espetá-
culos são promovidos pela Prefeitura 
e acontecem no Teatro Municipal e no 
Teatro de Arena, com o grupo Conver-
sa de Botequim. • Pág. 12

 ► REcONhEcimENTO

A revista Construção e Mercado 
mostra na edição de agosto a obra 
de construção do Hospital-Escola Mu-
nicipal “Prof. Dr. Horácio Carlos Pane-
pucci”, enfatizando a tecnologia do 
projeto. • Pág. 12

 ► ESPORTES

São Carlos sedia hoje (22), a partir 
das 9h, no Ginásio Municipal “Milton 
Olaio Filho”, a final do Campeonato 
Paulista Adulto de Karatê masculino e 
feminino, com cerca de 400 atletas. A 
entrada é gratuita • Pág. 2

 ► ENTRETENimENTO

Encontro de ferreomodelismo 
é atração na Estação cultura

A Fundação Pró-Memória promove hoje (22), na Estação Cultura, o 13º 
Encontro de Ferreomodelismo, realizado pela Frateschi, única fabricante de 
miniaturas de trens na América Latina. • Pág. 2
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A Fundação Pró-Memória de São Car-
los, com apoio de empresas da cidade e 
região, promove nesse sábado (22), das 9 
às 16h, na Estação Cultura, o 13º Encontro 
de Ferreomodelismo, realizado pela Fra-

teschi, única empresa fabricante de mi-
niaturas de trens na América Latina.

O primeiro encontro de ferreomode-
lismo da Frateschi, empresa sediada na ci-
dade de Ribeirão Preto, ocorreu em 1997, 

com o intuito de aproximar o público 
amante deste hobby magnífico e envol-
vente. A repercussão foi tão positiva que 
inspirou a realização anual do encontro. 

No ano passado São Carlos sediou o 
12º encontro, com exposição de maque-
tes, concurso de ferreomodelismo, distri-
buição de prêmios e sorteios. O encontro 
do ano passado, além de enriquecer a ci-
dade, também trouxe para São Carlos vi-
sitantes de vários estados, como Brasília, 
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo.

“Foi uma grata surpresa ver nossa 
centenária Estação Ferroviária, que nos 
dá um banho de história, e também o 
espetáculo do ferromodelismo, que en-
cantou a todos, trazendo uma atmosfera 
nostálgica e poética com suas maquetes, 
reproduzindo fielmente a história da fer-
rovia em nosso país e no mundo”, conta 
Luciana Ferrari, que visitou a mostra de 
2008.

De acordo com o proprietário da em-
presa, Celso Frateschi, o encontro é um 
momento importante de contato da em-
presa com os parceiros. “Acreditamos que 
por meio deles ajudamos a disseminar o 
hobby do ferreomodelismo, acompanhar 
as novidades do setor e as exigências do 
público que consome os nossos produ-
tos”, explica Frateschi.

Serão expostas aproximadamente 10 
maquetes e são esperados cerca de 200 
modelos inscritos para o concurso. Os 
prêmios para o concurso serão locomoti-
vas e vagões Frateschi, um final de sema-
na em Curitiba com pacote de trem, classe 
turística entre Curitiba e Paranaguá, para 
uma pessoa com acompanhante e duas 
diárias no hotel.

Um evento como esse, além de ser 
um grande atrativo para os amantes do 
ferreomodelismo, promove a cidade de 
São Carlos no cenário nacional e atrai vi-
sitantes de outras cidades.

Encontro de ferreomodelismo 
é atração na Estação cultura

São Carlos sedia hoje (22), a partir das 
9h, no Ginásio Municipal “Milton Olaio Fi-
lho”, a final do Campeonato Paulista Adul-
to de Karatê masculino e feminino, uma 
organização da Federação Paulista de Ka-
ratê (FPK) com o apoio da Prefeitura por 
meio da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.

A realização de outras competições 
do karatê paulista e a estrutura do giná-
sio Milton Olaio Filho possibilitaram que, 
pela primeira vez, a final do Campeonato 
Paulista Adulto, que sempre foi dispu-
tada na capital paulista, viesse para São 
Carlos.

De acordo com o delegado regional 
da FPK, prof. Luis Cláudio Pares, são es-
perados cerca de 400 karatecas de todo o 
estado para essa final. “São Carlos vai re-
ceber neste sábado os grandes destaques 
do karatê, inclusive com atletas que fazem 

parte das seleções paulista e brasileira”, re-
velou.

São Carlos terá 4 atletas na a disputa 
desta final: Adriano Wada e Carlos Reinal-
do Mattos, que já integram a seleção pau-
lista, e Willian Miranda e Fernando Mon-
talvão, todos que conquistaram a vaga 
em competições classificatórias realizadas 
nas cinco regiões esportivas.

“A final, com certeza, será de grande 
nível técnico, uma vez que os atletas bus-
carão, além do título, uma vaga na seleção 
paulista, já que campeão e vice-campeão 
de cada categoria passam a integrá-la”, 
concluiu Pares, que também é o técnico 
da equipe são-carlense.

A cidade de São Carlos se sente hon-
rada em receber essa competição, sendo 
que o ginásio Milton Olaio Filho tornou-se 
uma referência no interior de São Paulo e 
tem recebido diversas competições.

São carlos sedia a final do Paulista de Karatê

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, contra-
tou novos agentes educacionais para 
atuarem nas escolas e no acompanha-
mento de alunos com necessidades 
especiais que utilizam transporte es-
colar adaptado.

Na última sexta-feira (14), os agentes 
estiveram na Apae (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais) para partici-
par de uma capacitação. Eles aprenderam 
alguns cuidados básicos necessários du-
rante o transporte dos estudantes e irão 
monitorá-los na locomoção de casa para a 

escola e no trajeto contrário.
Os novos agentes educacionais 

aprenderam a maneira correta de em-
barcar e desembarcar os cadeirantes do 
ônibus, a postura correta que os alunos 
precisam ficar na cadeira de rodas, entre 
outros cuidados. 

Atualmente, a rede municipal de edu-
cação possui 300 estudantes com neces-
sidade especial. Além dos agentes edu-
cacionais, a Prefeitura está contratando 
fonoaudiólogos e psicólogos para ofere-
cer uma estrutura adequada ao atendi-
mento dos alunos.

conselho municipal de cultura de 
São carlos realiza terceira eleição

A Coordenadoria de Artes e Cultura informa que no final de agosto, no dia 30, 
acontecerá a terceira eleição para eleger os membros do Conselho Municipal de 
Cultura. O regulamento para esta eleição está no Portal da Prefeitura de São Carlos 
(www.saocarlos.sp.gov.br). 

A eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cul-
tura foi oficializada através do edital de convocação, publicado nos dias 31 de julho 
e 1º de agosto de 2009, no Diário Oficial do município, com base na legislação vi-
gente.

Devem compor o Conselho entidades sem fins lucrativos, que tenham em seu 
estatuto, como atribuição ou finalidade, o apoio ao desenvolvimento de atividades 
artístico culturais como teatro, artes visuais, audiovisual, música, dança, cultura po-
pular, bibliotecários e literatura.

Podem participar da eleição pessoas com mais de 16 anos de idade, atuantes 
nas áreas de cultura, devidamente credenciadas nas respectivas áreas. O processo 
de eleição é de responsabilidade do próprio Conselho e será organizado pela Co-
missão de Eleição, segundo resolução no 06/2009.

Alunos com necessidade especial serão 
monitorados por agentes educacionais
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.018
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Altera a Lei Municipal nº 14.901, de 27 de março de 2009, que “Autoriza a conces-
são de cesta básica aos servidores públicos municipais, e dá outras providências.”.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei Municipal nº 14.901, de 27 de março de 2009, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º (...)
§ 3º O servidor deverá aderir ou renunciar à adesão ao programa de concessão da 
cesta básica até o 15º dia de cada mês, para receber ou deixar de receber a cesta 
básica a partir do mês subsequente.”.
Art. 2º A Lei Municipal nº 14.901, de 27 de março de 2009, passa a vigorar acresci-
da do artigo 3º-A, com a seguinte redação:
“Art. 3º-A - Excepcionalmente, até a conclusão do processo licitatório para aquisi-
ção das cestas básicas, será concedido abono provisório aos servidores públicos 
municipais que aderiram ao programa de concessão da cesta básica, no valor 
correspondente à participação do Poder Executivo no custo das cestas básicas, 
conforme Anexo I.
Parágrafo único. O abono previsto no caput deste artigo será pago a partir do mês 
de agosto de 2009, até concessão da cesta básica, não se integrando à remunera-
ção do servidor para qualquer efeito, sem qualquer reflexo.”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.019
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos a receber, mediante repasse efetu-
ado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a:
I - receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, 
recursos financeiros a fundo perdido, procedentes do Tesouro do Estado;
II - assinar com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia e Pla-
nejamento o convênio necessário à obtenção dos recursos financeiros previstos 
no inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela 
referida Secretaria;
III - abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução 
da(s) obras(s) e/ou aquisição(ões).
Parágrafo único. A cobertura do crédito autorizado no inciso III será efetuada me-
diante a utilização dos recursos a serem repassados.
Art. 2º Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão à 
aquisição de bens e execução de obras de infra-estrutura.
Art. 3º Os encargos que a prefeitura vier a assumir no referido convênio correrão 
por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.020
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, e dá outras provi-
dências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no 
valor de R$ 635.130,00 (seiscentos e trinta e cinco mil e cento e trinta reais), visan-
do suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente, conforme despesa 
relacionada abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação

r$

11.01.00 4.4.90.52 005 19.573.0057.2093 412.630,00

11.01.00 3.3.90.39 005 19.573.0057.2093 222.500,00

TOTAL 635.130,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, serão utilizados 
recursos oriundos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no 
artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e alterações 
posteriores.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.021
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Referenda convênio com a União Federal, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia federal, vinculada ao Ministério 
da Educação, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei:

Art. 1º Fica referendado, nos termos do inciso XXIV do artigo 81, da Lei Orgânica 
do Município, o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a 
União Federal, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, objetivando con-
ceder apoio financeiro para a implementação das ações educacionais que visam 
proporcionar à sociedade a melhoria da infra-estrutura da rede física escolar com 
a construção de escola(s), proveniente de emenda parlamentar.
Parágrafo único. Para a execução do objeto do convênio, ficou estipulado o valor 
de R$ 505.050,51 (quinhentos e cinco mil, cinquenta reais e cinquenta e um cen-
tavos), dividido entre os partícipes da seguinte forma:
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE;
II - R$ 5.050,51 (cinco mil, cinquenta reais e cinquenta e um centavos), do Municí-
pio, correspondente a contrapartida financeira.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.022
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência - CONDEF, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CONDEF, órgão consulti-
vo e de assessoramento do Poder Executivo nos assuntos ligados ao exercício dos 
direitos das pessoas com deficiência, fica regido por esta Lei.
Art. 2º O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência tem como diretrizes: 
I - implementação dos planos e programas de apoio às pessoas com deficiência;
II - conscientização da sociedade sobre as deficiências, a potencialidade e os direi-
tos da pessoa com deficiência.
Art. 3º O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência será composto por 20 
(vinte) membros, na seguinte conformidade:
I - 10 (dez) representantes de entidades e/ou pessoas com deficiência, atendendo 
à globalidade das deficiências;
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
V - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
VII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentá-
vel, Ciência e Tecnologia;
VIII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juven-
tude;
IX - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;
X - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; e
XI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.
§ 1º Cada membro titular terá um suplente, que o substituirá em seus impedi-
mentos.
§ 2º Os representantes das entidades e/ou pessoas com deficiência serão eleitos 
em assembléia geral, convocada com 30 (trinta) dias de antecedência, através de 
publicação no Diário Oficial do Município.
§ 3º Os Secretários Municipais deverão indicar seus representantes, dando pre-
ferência àqueles profissionais que desenvolvam ou se interessem por trabalhos 
relacionados aos assuntos das pessoas com deficiência.
§ 4º O mandato dos conselheiros será de dois anos, sendo permitida sua recondu-
ção por uma única vez de igual período.
§ 5º O conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a duas reuniões 
consecutivas ou a quatro alternadas, perderá seu mandato.
§ 6º A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada de rele-
vante  interesse público.
§ 7º O Conselho será nomeado por Decreto do Prefeito Municipal.
Art. 4º São atribuições do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência:
I - fazer com que a Administração Municipal, através de suas unidades administra-
tivas, implante e execute as diretrizes básicas da política municipal voltada para 
a integração social, igualdade de direitos e participação plena na sociedade da 
pessoa com deficiência;
II - propor medidas que visem à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, 
à eliminação das discriminações que as atingem e a sua plena inserção na vida 
socioeconômica, política, cultural e esportiva;
III - opinar em todas as decisões do Governo que, direta ou indiretamente, estejam 
ligadas às questões das pessoas com deficiência e ao exercício de seus direitos;
IV - organizar, incentivar e apoiar cursos, seminários, encontros e outros eventos 
sobre temas que visem ao aprimoramento dos profissionais que trabalham com 
as pessoas com deficiência e ao aprofundamento dos debates sobre temas da 
espécie;
V - organizar, incentivar e apoiar campanhas de conscientização ou programas 
educativos dirigidos à sociedade em geral e, particularmente, as empresas públi-
cas e privadas, sobre as potencialidades das pessoas com deficiência e seus direi-
tos inalienáveis como seres humanos e cidadãos;
VI - promover, estimular e apoiar a organização e mobilização das comunidades 
interessadas na problemática das pessoas com deficiência, em geral e das pró-
prias pessoas com deficiência, em particular;
VII - definir, em conjunto com a Administração Municipal, os empregos a serem 
reservados às pessoas com deficiência;
VIII - manifestar-se sempre que as pessoas com deficiência tiverem seus direitos 
violados ou forem vítimas de discriminação, bem como sair em sua defesa, através 
de todos os meios legais que se fizerem necessários;
IX - promover seminários, debates, encontros e outros eventos visando e contri-
buindo para o processo de conscientização da sociedade sobre a problemática 
enfrentada pelas pessoas com deficiência;
X - prestar apoio às entidades em geral, quando solicitado;
XI - propor ao Poder Executivo, na elaboração do orçamento anual, destinação 
de recursos às entidades que prestam atendimento à pessoa com deficiência em 
consonância com o programa de ação do Município.
Art. 5º O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência terá um Presidente, esco-
lhido pela maioria de seus membros, um Vice-Presidente e um Secretário.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social deve fornecer ao 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência o apoio administrativo e opera-
cional necessário à consecução de seus objetivos, respeitando-se seus recursos 
orçamentários.
Art. 7º O funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e as 
atribuições do Presidente, Vice-Presidente e Secretário serão definidos em Regi-
mento Interno elaborado pela maioria dos conselheiros, e aprovado por Decreto 
do Prefeito Municipal.
Art. 8º Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 12.953, de 1º de março de 2002, e 
14.437, de 9 de abril de 2008.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 361
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Fazenda, 
no valor de R$ 75.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.065/09, 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$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamen-
to vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação
r$

14.01.00 3.3.90.39 001 04.129.0089.2.038 75.000,00

TOTAL 75.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos 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$

15.01.00 3.3.90.39 001 06.181.0129.2.074 75.000,00

TOTAL 75.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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 362
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 940.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.075/09, 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$ 
940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação
r$

12.02.00 4.4.90.52 001 12.361.0130.2.030 940.000,00

TOTAL 940.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos 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$

12.03.00 3.1.90.11 001 12.365.0069.2.032 940.000,00

TOTAL 940.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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 363
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 345.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 21.081/09, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, 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 para 
realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âm-
bito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), suplementar à seguinte dota-
ção do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0069.2.032 345.000,00

TOTAL 345.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, 
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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$

12.03.00 3.1.90.11 001 12.365.0069.2.032 345.000,00

TOTAL 345.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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 364
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 298, DE 13 DE JUNHO DE 2008.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 5.579/08,
DECRETA
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 298, de 13 de junho de 2008, que 
declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 
imóvel de Soly Empreendimentos e Participações Sociedade Civil Ltda., localizado 
no Jardim Veneza.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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 365
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 179, DE 22 DE ABRIL DE 2008.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 5.580/08,
DECRETA
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 179, de 22 de abril de 2008, que de-
clara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imó-
veis de Soly Empreendimentos e Participações Sociedade Civil Ltda., localizado 
no Jardim Veneza.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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 N° 017/09-SMS
DE 20 DE AGOSTO DE 2009

O Secretário Municipal de Saúde, ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA, no uso 
de suas atribuições legais e, em especial, as que lhe são conferidas pelo inciso I do 
artigo 18 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei Municipal 
nº 10.418, de 25 de abril de 1991 e alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 
294, de 30 de dezembro de 2004 e alterações posteriores, e tendo em vista o que 
consta do processo administrativo nº 11.148/2006,
Considerando os termos da Lei Municipal nº 13.908 de 1º de novembro de 2006, 
Considerando a Portaria n.º 021/08 – SMS de 17 de julho de 2.008, que trata da 
designação da Equipe de Saúde da Família da USF – Jd. Cruzeiro do Sul – Vila Con-
ceição,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
Parágrafo 1º. Substituir a Auxiliar Odontológica Alessandra Aparecida Batista Mi-
lori transferida para a Secretaria Municipal de Educação, pela funcionária abaixo:

serVidor Função

Andréia Aparecida Pratavieira Auxiliar Odontológica

Art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 06/08/09.
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde

ATOS DAS SECRETARIAS

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 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 rece-
beu do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 18.750,00 
correspondente ao Brasil Alfabetizado.
São Carlos, 19 de agosto de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes 
importâncias:
- R$ 7.200,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC;
- R$ 1.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PVMC;
- R$ 2.068,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC3;
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PACI
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI
- R$ 2.520,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PTMC
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO DOS PINHAIS
Endereço: Rua João Oliveira Junior nº 50

Bairro: Centro
Cidade: São Carlos – SP - CEP: 13.560-170
NOTIFICAÇÃO N° 028/2009 - MRF
A Divisão de Recuperação de Crédito da Prefeitura Municipal de São Carlos, ten-
do em vista o pedido de Cancelamento da Taxa de Licença e Funcionamento de 
2009, vem por meio desta, informar Vossa Senhoria que foi CANCELADA a guia 
em questão.
Segue em anexo comprovante do cancelamento.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Div. De Recuperação de Crédito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Empresa: SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALURGICAS, MECANICAS E DE MA-
TERIAL ELETRICO DE SÃO CARLOS E IBATÉ
Endereço: Rua Riachuelo nº 632
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos – SP - CEP: 13.560-110
NOTIFICAÇÃO N° 027/2009 - MRF
A Divisão de Recuperação de Crédito da Prefeitura Municipal de São Carlos, ten-
do em vista o pedido de Cancelamento da Taxa de Licença e Funcionamento de 
2009, vem por meio desta, informar Vossa Senhoria que foi CANCELADA a guia 
em questão.
Segue em anexo comprovante do cancelamento.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Div. De Recuperação de Crédito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Empresa: A P M DA E E PERICLES SOARES
Endereço: Rua Dr. Alderico Vieira Perdigão nº 1123
Bairro: Jardim Cruzeiro do Sul
Cidade: São Carlos – SP - CEP: 13.572-060
NOTIFICAÇÃO N° 029/2009 - MRF
A Divisão de Recuperação de Crédito da Prefeitura Municipal de São Carlos, tendo 
em vista o pedido de Isenção da Taxa de Licença e Funcionamento de 2009, vem 
por meio desta, informar Vossa Senhoria que foi D E F E R I D O o pedido e foi 
cancelada a TLF de 2009.
Segue em anexo comprovante do cancelamento.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Div. De Recuperação de Crédito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Nome: EVERALDO CHAVES DE OLIVEIRA
Endereço:R. DOM PEDRO II, 314
Bairro: VILA MONTEIRO
CEP:13560-320
NOTIFICAÇÃO Nº  20/08/2009-hbps
Prezado(a) Senhor(a):
O Departamento de Arrecadação através da Divisão de Recuperação de Crédito 
notifica Vossa Senhoria para pagamento do Auto de Infração Mobiliária  referente 
ao processo administrativo protocolado sob nº 24835/08 da Secretaria Municipal 
de Habitação e Desenvolvimento Urbano de acordo com Artigo 64º,inciso IV, da 
Lei nº7379/1974 (alterado pela Lei 9091/1984 e Decreto nº405/2006) no valor de 
R$123,54 (CENTO E VINTE E TREIS REAIS E CINCOENTA E QUATRO CENTAVOS), con-
forme guia anexa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DA MISSÃO EVANGELICA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA
Endereço: Rua Dona Ana Prado – nº  74
Bairro: Vila Prado
Cidade: São Carlos – SP - CEP: 13.574-000 
NOTIFICAÇÃO N° 023/2009 - MRF
A Divisão de Recuperação de Crédito da Prefeitura Municipal de São Carlos, tendo 
em vista o pedido de Isenção das Taxas de Licença e Funcionamento de 2009, vem 
por meio desta, informar Vossa Senhoria que foi DEFERIDO a Isenção das Inscri-
ções Municipais nº. 48.636
Segue em anexo extratos de débitos como comprovante de inexistência de Dé-
bitos.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Div. De Recuperação de Crédito
Mais informações podem ser obtidas junto a S.M.H.D.U. - Supervisão da Fiscaliza-
ção de Posturas, situada à Rua São Joaquim, 959 – Centro , fone 3362-1318.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
MARCIO ROBERTO FAUSTINO
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Empresa: PROCION INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Marechal Deodoro nº 2616
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos – SP - CEP: 13.560-200
NOTIFICAÇÃO N° 026/2009 - MRF
A Divisão de Recuperação de Crédito da Prefeitura Municipal de São Carlos, tendo 
em vista o pedido de Restituição de ISSQN no processo nº 17.104/2009, vem por 
meio desta, informar Vossa Senhoria que foi I N D E F E R I D O o pedido, conforme 
manifestação em anexo.
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Div. De Recuperação de Crédito

OFíCIO N º 003/2009 DRC
São Carlos, 21 de agosto de 2009.
A
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
Sr. Luis Barletta Ambrósio
Assunto: Esclarecimentos Sobre Taxa de Publicidade (Letreiros e Luminosos)
Proc: 25.250/2008
Prezado Senhor,
O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de São Carlos, através 
da Divisão de Recuperação de Crédito, conforme solicitação efetuada através do 
processo supra citado, vem, por meio deste, informar que as taxas de Publicida-
de efetuadas através de Letreiros, placas, Outdoors, Luminosos, etc. quanto aos 
critérios e procedimentos para autorização, instalação, valores, isenções são os 
estabelecidos nas Leis Municipais nº 13.371/2004 e 13.102/2002, Artigos 17 à 25 e 
tabelas do anexo II, que seguem em anexo.

Informamos, ainda, que a instalação de qualquer tipo de publicidade deverá ser 
precedida de autorização, junto ao processo de Inscrição Municipal a qual será 
analisada e deferida pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano.
Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada 
estima e consideração.
Atenciosamente,
MARCIO ROBERTO FAUSTINO
Chefe de Divisão de Recuperação de Crédito

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes 
abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-
forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

(dia 21/08/2009)

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

3.649/07 SERGIO BUZZINI 02.102.011.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS  
IPTU 2009 INDEFERIDO

4.459/08 ALCIONE GONÇALVES 
DA SILVA 14.117.027.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2009 DEFERIDO

4.524/08 ANTONIO C. GENOVESE 
TEIXEIRA 02.082.009.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2006 INDEFERIDO

4.939/08 ROBERTO SALVADOR 
CARVALHO 19.114.136.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2009 DEFERIDO

4.961/08 SORAYA MARIA PROENÇA 
VIEIRA COSTA 09.053.020.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2008 E 2009
DEFERIDO 
PARCIAL

5.650/09 ORLANDO MARQUES 
FERREIRA

12.133.025.001 E 
12.133.044.001

REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU 2009 DEFERIDO

2.918/04 MARI EDUARDO DOTTO DE 
ALMEIDA 03.125.003.002 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2009 DEFERIDO

5.132/05 PAULO ARMANDO ARAUJO 13.150.019.001 E 
13.150.020.001

REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU 2009 INDEFERIDO

9.336/09 VICENTE JOSE LUCATO 09.101.030.001 RECONSIDERAÇÃO DESCONTO 
ADIMPLÊNCIA INDEFERIDO

10.065/09 SILVIO JOSE PADOVAN 07.139.044.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU 2009 DEFERIDO

10.121/06 ADAIR JOSE MECCA SITTA 03.150.005.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU 2009 DEFERIDO

15.655/09 JOAQUIM ALEIXO DE 
VASCONCELOS 20.089.023.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS 

IPTU 2006 E 2007 INDEFERIDO

16.414/09 VALDIR BRAGATO 15.016.011.001/ 
002 /003/ 006

REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU 2009 DEFERIDO

21.923/08 MARIO ALBERTO PAINO 
PAES 13.150.278.001 ISENÇÃO DE MULTA E JUROS 

IPTU 2005 INDEFERIDO

19.903/07 EDSON CESAR WENDLAND 10.057.001.002 REVISÃO DE LANÇAMENTOS  
IPTU 2009

DEFERIDO 
PARCIAL

26.797/08 LUZIA DE LOURDES 
BAZAGLIA 15.028.027.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS  

IPTU 2009 DEFERIDO

20.446/06 NILCE APARECIDA MARINI 
DA SILVA

19.081.006.001 E 
19.081.007.001

REVISÃO DE LANÇAMENTOS 
IPTU

DEFERIDO 
PARCIAL

20.128/05 LUCELI ANGELA J. MIOTTI 13.068.008.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS  
IPTU 2009 DEFERIDO

24.858/05 EMERSON JOSE CUBELLO 18.015.021.001 REVISÃO DE LANÇAMENTOS  
IPTU 2009 DEFERIDO

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.002 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.003 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.004 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.005 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.006 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.007 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.008 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.009 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.010 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.011 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.012 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.013 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.014 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.015 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.016 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

81403/95 BADRESSA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 13.090.005.017 LANÇAMENTO DO ISSQN-

CONSTRUÇÃO CIVIL

12658/09 ERIKA SEVERINI FERREIRA 09.104.045.010 RESTITUIÇÃO DE IPTU

NOTIFICADO 
PARA 

APRESENTAR 
DOCUMENTAÇÃO

17455/09 JOSÉ BATISTA DOS SANTOS 20.083.040.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

NOTIFICADO 
PARA 

APRESENTAR 
DOCUMENTAÇÃO

17361/09 ROSEMEIRE APARECIDA 
EUZEBIO DINIZ 15.060.018.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

NOTICADO PARA 
APRESENTAR 

DOCUMENTAÇÃO

93905/04 JULIO CESAR ALVES 
FERREIRA 36978 AUTO DE INFRAÇÃO

NOTIFICADO 
PARA PAGAR 

AUTO DE 
INFRAÇÃO

17076/09 CLAUDIA CRISTINA SILVA 
DE PAULA 20.085.049.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

NOTIFICADO 
PARA  

APRESENTAR 
DOCUMENTAÇÃO

6248/98 JOSE RODRIGUES DE 
MOURA 10.087.018.001 LANÇAMENTO DO ISS 

CONSTRUÇÃO CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de recuperação de crédito
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CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 009
ESTÁGIO REMUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer no CIEE, à 
Rua São Sebastião, 1810 – Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para tratar de 
assunto referente ao início do estágio. 
O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, munido de 
01 foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrí-
cula.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato 
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que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Informática/ Cursos Relacionados

nome ClassiFiCação

CARLOS EDUARDO BETINELI 1º

São Carlos, 21 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, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer à Rua 
Episcopal, nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 247
FUNÇÃO: ARQUITETO

nome ClassiFiCação

GRADISCA DE OLIVEIRA WERNECK DE 
CAPISTRANO 2º

São Carlos, 21 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 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 conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 254
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

nome ClassiFiCação

CINTHIA BATISTA FADEL 4º

São Carlos, 21 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 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 conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 220
FUNÇÃO: TELEFONISTA – ÁREA REGULAÇÃO

nome ClassiFiCação

SANDRA FILOMENA CEZAR DE MACEDO 12

São Carlos, 21 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo a comparecerem a 
Rua Episcopal n.º 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 conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 209
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ESPORTES

nome ClassiFiCação

MARINA DE ALMEIDA SELINGARDI 16º

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só se-
rão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

CRISTIANE REGINA COELHO CANDIDO 17º

JOSE ANTONIO RODRIGUES CORBINI 18º

São Carlos, 21 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 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 conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 211
FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMA

nome ClassiFiCação

ANDERSON LUIZ ESCARABELO 29º

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só se-
rão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

ALEXANDRE DONISETE BENSI 30º

MARCOS ALMIRO PAGLIARI 31º

EDIMILSON BATISTA DOS SANTOS 32º

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS 33º

São Carlos, 21 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratarem de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 269
FUNÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

nome ClassiFiCação

JONAS RAFAEL ALBOLEIA 6º

São Carlos, 21 de Agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 009
ESTÁGIO REMUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo a comparecerem no 
CIEE, à Rua São Sebastião, 1810 – Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para tratar 
de assunto referente ao início do estágio. 
Os candidatos deverão comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, muni-
dos de 01 foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração 
de matrícula.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Ciências Sociais

nome ClassiFiCação

ALBERTO RUY L. MARQUES JUNIOR 1º

CRISTIANO BERGO LEUGI 2º

DEBORA SANNOMIA ITO 3º

LIGIA RODRIGUES DE ALMEIDA 4º

CARLOS EDUARDO ZIEGLER DE OLIVEIRA 5º

ALESSANDRA AZEVEDO DE ALMEIDA 6º

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal convoca o funcioná-
rio Joso de Souza Júnior, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo Escolar, 
a comparecer à Rua Episcopal, n.° 1575 - Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar desta data, em virtude do não comparecimento ao trabalho por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, sob pena de configuração de abandono de emprego.
São Carlos, 19 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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada, de-
sistiu de assumir a vaga a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 220
FUNÇÃO: TELEFONISTA – ÁREA REGULAÇÃO

nome ClassiFiCação

DINAH DORIS DE CAMPOS SILVA 1

São Carlos, 21 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 Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, desistiu 
de assumir a vaga a ele destinada:
CONCURSO PÚBLICO: 269
FUNÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

nome ClassiFiCação

NELSON ANTONIO GUILHERME ROSADO 2º

São Carlos, 21 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 Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, desistiu 
de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

TIAGO RIBEIRO PELLEGRINI 189º

São Carlos, 21 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 Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, desistiu 
de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 258
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA PSIQUIATRIA

nome ClassiFiCação

PIETRO BORDINI DE SANTIS 1º

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifica-
do sendo convocado o candidato classificado imediatamente após:

CONCURSO PÚBLICO: 247
FUNÇÃO: ARQUITETO

nome ClassiFiCação

FERNANDO CASTELO BRANCO TEIXEIRA 1º

São Carlos, 21 de Agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 209
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ESPORTES

nome ClassiFiCação

FABIO REGINI DA SILVEIRA 4º

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifica-
do sendo convocado o candidato classificado imediatamente após:
CONCURSO PÚBLICO: 211
FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMA

NOME CLASSIFICAÇÃO

ALESSANDRO FONTANESI 28º

São Carlos, 21 de Agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
NÚMERO DO CONCURSO: 254
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

nome ClassiFiCação

MARIA DE FATIMA HANGAI 2ª

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, 
desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

IZALTO TEIXEIRA DA SILVA JORGE 153º

JESSICA AIZZA PIZZOCARO 162º

MARIA JULIANA DO ROSARIO LINHARES 166º

ALINE CRISTINA MAZZARI 175º

ELIEZER SIDNEY ZENATTE 176º

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.°025/2009 PROCESSO N.º 12289/2009 Aos 21 de 
agosto de 2009, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações e os representantes presentes para procederem à abertura 
dos envelopes de propostas de preços apresentados para a Tomada de Preços su-
pracitada. 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.; A. Tonanni Construções e 
Serviços Ltda.; Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda.; Construtora Damas Ltda.; 
Construtora MJV Ltda.; Comercial LinsFer Ltda. EPP; DF Indústria e Comércio de 
Serralheria e Toldos Ltda.; F4 Construtora Ltda. ME;  Fusati Engenharia e Assessoria 
Ambiental Ltda.; Guimarães Metalúrgica e Construções Ltda.; Metal Aço Comércio 
e Construção Ltda. – EPP.; Repecol Construções Metálicas Ltda – ME. O envelope 
da empresa Teti Empreendimentos e Construções Ltda será devolvido pelo cor-
reio. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julga-
mento. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.°024/2009 PROCESSO N.º 12290/2009 Aos 21 de 
agosto de 2009, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações e os representantes presentes para procederem à abertura 
dos envelopes de propostas de preços apresentados para a Tomada de Preços su-
pracitada. 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.; A. Tonanni Construções 
e Serviços Ltda.; Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda.; Construtora Damas 
Ltda.; Comercial LinsFer Ltda. EPP; DF Indústria e Comércio de Serralheria e Toldos 
Ltda.; F4 Construtora Ltda. ME; Fusati Engenharia e Assessoria Ambiental Ltda.; 
Guimarães Metalúrgica e Construções Ltda.; Metal Aço Comércio e Construção 
Ltda. – EPP.; Repecol Construções Metálicas Ltda – ME . A Comissão aguarda pare-
cer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista 
Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.°026/2009 PROCESSO N.º 12286/2009 Aos 21 de 
agosto de 2009, às 10h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
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manente de Licitações e os representantes presentes para procederem à abertura 
dos envelopes de propostas de preços apresentados para a Tomada de Preços su-
pracitada. 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.; A. Tonanni Construções e 
Serviços Ltda.; Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda.; Construtora Damas Ltda.; 
Comercial LinsFer Ltda. EPP; DF Indústria e Comércio de Serralheria e Toldos Ltda.; 
F4 Construtora Ltda. ME; Guimarães Metalúrgica e Construções Ltda.; Metal Aço 
Comércio e Construção Ltda. – EPP.; Repecol Construções Metálicas Ltda – ME. O 
envelope da empresa Fusati Engenharia e Assessoria Ambiental Ltda foi devolvido 
ao representante presente. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada 
para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.717/2009 CONVITE DE PREÇOS Nº 020/2009 
Aos 21 de agosto de 2009, às 08h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comis-
são Permanente de Licitações para proceder à análise dos recursos interpostos 
pela licitante MARISA CARMIGNOLA SÃO CARLOS ME contra decisão que habilitou 
as empresas JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME e MÁRCIO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME, e pela licitante JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JU-
NIOR SOM ME contra decisão que habilitou as empresas MARISA CARMIGNOLA 
SÃO CARLOS ME e MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME. Todas as 
interessadas foram comunicadas da interposição do recurso, sobrevindo impug-
nação da empresa JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME. Após a análise 
das razões apresentadas, a Comissão DÁ PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da 
empresa MARISA CARMIGNOLA SÃO CARLOS ME, INABILITANDO a empresa JOSÉ 
LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME e mantendo a HABILITAÇÃO da empresa 
MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME. Quanto ao recurso inter-
posto pela empresa JOSÉ LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM ME, esta Comissão 
NÃO O CONHECE, conforme  subitem 13.07 do convite. Caroline Garcia Batista 
Presidente 

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.285/2009 TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2009 
Aos 19 de agosto de 2009, às 16h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comis-
são Permanente de Licitações para proceder à análise dos recursos interpostos 
pela licitante METAL AÇO COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA. ME  contra decisão 
que habilitou a empresa DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SERRALHERIA E TOLDOS 
LTDA, e pela licitante A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra deci-
são que a inabilitou. Todas as interessadas foram comunicadas da interposição 
do recurso, sobrevindo impugnação da empresa DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
SERRALHERIA E TOLDOS LTDA. Após a análise dos argumentos apresentados, 
esta Comissão DÁ PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa A. TONANNI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., HABILITANDO-A, e NEGA PROVIMENTO ao re-
curso interposto pela empresa METAL AÇO COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA. ME. 
Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TO-
MADA DE PREÇOS N.°024/2009 PROCESSO N.º 12290/2009 Aos 21 de agosto de 
2009, às 14h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações, para proceder ao julgamento referente a proposta apresentada para a 
tomada de preços em epígrafe. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela 
unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de julgamento de menor preço 
global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar a empresa Metal Aço Comércio e 
Construção Ltda. – EPP, em segundo lugar a empresa F4 Construtora Ltda. ME; e 
em terceiro lugar a empresa DF Indústria e Comércio de Serralheria e Toldos Ltda. 
Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TO-
MADA DE PREÇOS N.°025/2009 PROCESSO N.º 12289/2009 Aos 21 de agosto de 
2009, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações, para proceder ao julgamento referente a proposta apresentada para a 
tomada de preços em epígrafe. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela 
unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de julgamento de menor preço 
global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar a empresa Metal Aço Comércio e 
Construção Ltda. – EPP, em segundo lugar a empresa F4 Construtora Ltda. ME; e 
em terceiro lugar a empresa DF Indústria e Comércio de Serralheria e Toldos Ltda. 
Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TOMA-
DA DE PREÇOS N.°026/2009 PROCESSO N.º 12286/2009 Aos 21 agosto de 2009, às 
15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações, 
para proceder ao julgamento referente a proposta apresentada para a tomada de 
preços em epígrafe. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade in-
teressada, que a esta se junta, e CONSIDERANDO o critério de julgamento de me-
nor preço global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar a empresa Metal Aço 
Comércio e Construção Ltda. – EPP, em segundo lugar a empresa F4 Construtora 
Ltda. ME; e em terceiro lugar a empresa DF Indústria e Comércio de Serralheria e 
Toldos Ltda. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TO-
MADA DE PREÇOS Nº 027/2009 PROCESSO N.º  6806/2009 Aos 20 de agosto de 
2009, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Lici-
tações, para proceder ao julgamento referente às propostas apresentadas para a 
tomada de preços em epígrafe.  A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela 
unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de julgamento de menor preço 
global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar a empresa Corpotec Construtora 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e em segundo lugar a empresa A. Tonanni 
Construções e Serviços Ltda. Caroline Garcia Batista Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.717/2009 - CONVITE DE PREÇOS Nº 020/2009 
– COMUNICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no 
uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realização de sessão públi-
ca na data de 24 de agosto de 2009, às 09h30min, para abertura dos envelopes 
de propostas de preços do certame. São Carlos, 21 de agosto de 2009. Caroline 
Garcia Batista Presidente

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 20156/2009  - Ratifico, para os devidos 
fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da Piollin Grupo de Teatro, 
para a prestação de serviços de apresentação do espetáculo teatral “Vau Sara-
palha”, com fundamento no Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93, conforme o que 
consta do processo administrativo protocolado sob o n° 20156/2009. São Carlos, 
19 de agosto de 2009. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.717/2009 - CONVITE DE PREÇOS Nº 020/2009 
– RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente de Lici-
tações que deu provimento parcial ao recurso da empresa MARISA CARMIGNOLA 
SÃO CARLOS ME e não conheceu o recurso interposto pela empresa JOSÉ LAZARO 
NASCIMENTO JUNIOR SOM ME. São Carlos, 21 de agosto de 2009. Oswaldo B. Du-
arte Filho - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.285/2009 - TOMADAS DE PREÇOS Nº 
023/2009 – RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente 

de Licitações, que deu provimento ao recurso interposto pela empresa A. TONAN-
NI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., e negou provimento ao recurso interposto 
pela empresa METAL AÇO COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA. ME.  São Carlos, 19 de 
agosto de 2009.
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

Z PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2009 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS - PROCESSO Nº 15.362/2009 - COMUNICADO DE SUSPENSÃO - 
COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº 040/2009 
– Registro de Preços para aquisição de cestas básicas designado para o dia 24 de 
agosto de 2.009, para fins de readequação da descrição de itens que compõem a 
cesta básica frente às solicitações de esclarecimentos formuladas pelas seguintes 
empresas: Calvo Comercial Imp. e Exp. Ltda., J. R. Delivery Comercial Ltda., Co-
mercial João Afonso Ltda. e Agro Alimentos. A designação de nova data e horário 
serão oportunamente publicados nos termos da legislação pertinente.
São Carlos, em 21 de agosto de 2.009. André Luiz dos Santos - Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.285/2009 - TOMADAS DE PREÇOS Nº 023/2009 
COMUNICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no 
uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realização de sessão pú-
blica na data de 24 de agosto de 2009, às 09h00min, para abertura dos envelopes 
de propostas de preços do certame. São Carlos, 20 de agosto de 2009. Caroline 
Garcia Batista - Presidente

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2009 - PROCESSO Nº 10.949/2009 – COMUNICADO 
- A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei, COMUNICA que a empresa TORKE CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA. interpôs recurso contra a decisão desta Comissão que a inabili-
tou, cujo teor encontra-se disponível para consulta nesta Comissão.Fica facultada 
a impugnação pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis - São Carlos, 20 de 
agosto de 2009.Caroline Garcia Batista Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2009 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1305/2009 – SMS - Faço público de ordem do 
Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modali-
dade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a contra-
tação de empresa de engenharia para execução de obra de ampliação da Unidade 
Básica de Saúde Dr. Ernesto Pereira Lopes, no Bairro Cidade Aracy, no Município 
de São Carlos, nos termos dos Anexos IV a VI disponíveis em CD - ROM. O edital 
na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefei-
tura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 24 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, 20 de agosto de 2009. 
Caroline Garcia Batista 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2009 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1873/2009 – SMS - Faço público de ordem do 
Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modali-
dade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a contra-
tação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde Dr. Romeu de Cresce, no Município de São Carlos, nos 
termos dos Anexos IV a 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 24 de agosto de 2009 até o dia 11 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 enve-
lopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Per-
manente de Licitações até às 09h00min do dia 11 de setembro de 2009, quando 
após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 20 de agosto de 
2009. Caroline Garcia Batista  Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2009 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16484/2009 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 especializada para execução de ponte sobre o Córrego Gregório – Rua 
São Joaquim, e alargamento do canal entre as ruas Dona Alexandrina e São Jo-
aquim, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos IV a 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 24 de agosto de 
2009 até o dia 11 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 pro-
posta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 14h30min do 
dia 11 de setembro de 2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 21 de agosto de 2009. Caroline Garcia Batista  Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações.

Pregão Eletrônico n° 021/2009-Processo nº 1012/2009-SMS-HOMOLOGAÇÃO
Objeto: registro de preços de medicamentos para consumo humano, constan-
tes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações 
e quantidades constantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 1, 5 e 7 adjudicados à empresa DIMACI MA-
TERIAL CIRURGICO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-
94;  lote 1 como 2ª classificada a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.988/0002-19; lote 5 como 2ª clas-
sificada a empresa FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.628.333/0001-46; lote 7 como 2ª 
classificada a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0001-49; lotes 1 e 5 como 3ª classificada a 
empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 67.729.178/0001-49; lote 7 como 3ª classificada a empresa PRATI, 
DONADUZZI & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-
66; como 4ª classificada a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.988/0002-19; lotes 2 e 10 adjudicados à 
empresa NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 65.271.900/0001-19; lote 2 como 2ª classificada a empresa DIMACI MATE-
RIAL CIRURGICO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-
94; como 3ª classificada a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0001-49; como 4ª classificada a 
empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 04.274.988/0002-19; lote 10 como 2ª classificada a empresa REIFASA COMER-
CIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.169.999/0001-60; como 3ª 
classificada a empresa DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA, devidamente inscri-
ta no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-94; lote 3 adjudicado à empresa NATULAB 

LABORATORIO S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.456.955/0001-83; 
como 2ª classificada a empresa FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA 
CEARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.628.333/0001-46; 
como 3ª classificada a empresa DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-94; lotes 4, 11, 12 e 13 adjudicados à 
empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 67.729.178/0001-49; lotes 4, 12 e 13 como 2ª classificada a empre-
sa DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
90.251.109/0001-94; lote 11 como 2ª classificada a empresa PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-66; como 
3ª classificada a empresa DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-94; como 4ª classificada a empresa 
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
04.274.988/0002-19; lote 12 como 3ª classificada a empresa FARMACE – INDÚS-
TRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.628.333/0001-46; como 4ª classificada a empresa ATIVA COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.988/0002-19; 
lote 13 como 3ª classificada a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.988/0002-19; lote 6 adjudicado à 
empresa UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 60.665.981/0006-22; como 2ª classificada a empresa COMER-
CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
67.729.178/0001-49; como 3ª classificada a empresa REIFASA COMERCIAL LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.169.999/0001-60; lote 9 adjudicado à 
empresa LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o nº 29.785.870/0001-03; como 2ª classificada a em-
presa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 67.729.178/0001-49; como 3ª classificada empresa ATIVA COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.988/0002-19; 
como 4ª classificada  a  empresa DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA, devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-94; lote 14 adjudicado à empresa 
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº 52.202.744/0001-92;  como 2ª classificada a empresa DIMACI MATERIAL CIRUR-
GICO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 90.251.109/0001-94; como 3ª 
classificada a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0001-49.Nesta oportunidade, designo a 
servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do 
Banco do Brasil.São Carlos, 27 de julho de 2009-Arthur Goderico Forghieri Pereira-
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 033/2009-Processo nº 3337/2008-SMS-HOMOLOGAÇÃO
Objeto: REGISTRAR OS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS, SU-
PLEMENTOS E COMPLEMENTO ALIMENTAR, conforme características, especifica-
ções e quantidades constantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida 
pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 1 e 2 adjudicados à empresa F. G. JU-
NIOR & CIA LTDA–EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 45.739.042/0001-
87, como 2ª classificada a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.107.391/0001-00; lote 3 adjudicado à 
empresa SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº 59.225.268/0001-74, como 2ª classificada a empresa YVONE RUCCO–EPP de-
vidamente inscrita no CNPJ sob o nº º 09.070.009/0001-43; lote 4 adjudicado à 
empresa EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITA-
LARES LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.008.658/0001-09, como 
2ª classificada a empresa YVONE RUCCO–EPP devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.070.009/0001-43, como 3ª classificada a empresa PRODIET NUTRIÇÃO 
CLÍNICA LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.183.359/0001-53; lote 
5 adjudicado à empresa YVONE RUCCO–EPP devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.070.009/0001-43, como 2ª classificada a empresa EMPORIO MEDICO CO-
MERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.008.658/0001-09; lote 6 adjudicado à empresa RICARDO 
RUBIO–ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.826.788/0001-90, como 2ª 
classificada a empresa YVONE RUCCO–EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
09.070.009/0001-43.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida 
Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 
07 de agosto de 2009-Arthur Goderico Forghieri Pereira-Secretário Municipal de 
Saúde

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho - VUNESP
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados em planejamento, organi-
zação e execução de concurso público visando preenchimento de vários empre-
gos na Prefeitura Municipal de São Carlos
Valor: R$ 80.000,00
Data da assinatura: 23/03/09
Vigência: 31/12/09
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo nº 9.008/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: HS Lopes Construtora Ltda.
Objeto: obra de ampliação do CEMEI Dário Rodrigues
Valor: R$ 134.995,00
Data da assinatura: 29/07/09
Vigência: 4 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Tomada de Preço n° 19/09
Processo nº 10.639/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Geoambiente Geologia e Engenharia Ambiental S/C Ltda.
Objeto: realização de investigação detalhada e avaliação de risco na área antigo 
lixão localizado na Fazenda Santa Madalena
Valor: R$ 183.643,59
Data da assinatura: 07/08/09
Vigência: 12 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Concorrência Pública nº 04/09
Processo nº 10.747/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: PROVECTOR Projetos, Empreendimentos e Participações Ltda.
Objeto: construção, reforma e adaptação de prédio público para o Centro Regio-
nal e Escola de Hotelaria e Gastronomia de São Carlos
Valor: R$ 88.180,36
Data da assinatura: 12/08/09
Vigência: 3 meses a contar da ordem de início dos serviços
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Modalidade: Convite de Preços n° 13/09
Processo nº 21.619/08

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
2º termo aditivo ao Contrato nº 60/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Viação Paraty Ltda.
Objeto: reajusta os preços do contrato de prestação de serviços de transporte 
coletivo de alunos da rede escolar pública residentes na zona rural e urbana em 
5,1986% passando o quilometro rodado para R$ 2,98 acrescendo a quantia esti-
mada de R$ 261.000,00
Data da assinatura: 24/07/09
Processo nº 21.647/06

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
2º termo aditivo ao Contrato nº 88/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Ronaldo Luiz Rossi
Objeto: prorroga a vigência do contrato de locação de veículo para o programa de 
coleta de resíduos compostáveis para 17/07/10 e acresce o valor de R$ 49.219,29
Data da assinatura: 13/07/09
Processo nº 1.710/07

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
4º termo aditivo ao Contrato nº 104/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: PROVECTOR Projetos, Empreendimentos e Participações Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de construção de piscina e vestiários no 
bairro Cidade Aracy para 28/11/09
Data da assinatura: 12/08/09
Processo nº 342/08

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
5º termo aditivo ao Contrato nº 127/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Schiaveto Engenharia e Construções Ltda. 
Objeto: prorroga a vigência do contrato de construção do Centro da Juventude da 
Cidade Aracy para 22/11/09
Data da assinatura: 27/07/09
Processo nº 10.458/07

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
2º termo aditivo ao Contrato nº 135/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Limpezas Gerais São Luis S/C Ltda. ME
Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviço de transporte de 
resíduos sólidos recicláveis para 19/08/10 e acresce o valor de R$ 44.990,00
Data da assinatura: 08/07/09
Processo nº 11.615/08

PORTARIAS

PORTARIA Nº 75/2009
DE 20 DE AGOSTO DE 2009

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 14.841, de 18 de 
dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Nomear Alexandro Garbim para o cargo de Chefe da Divisão de Manu-
tenção e Apoio a partir de 20 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroa-
tivos a 20 de agosto de 2009.
São Carlos, 20 de agosto de 2009.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTARIA Nº 74/2009
DE 18 DE AGOSTO DE 2009

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 14.841, de 18 de 
dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Autorizar a ampliação da jornada de trabalho do servidor Rodrigo Lopes 
Medeiros, ocupante do emprego público de Educador (Informática), de 30 (trinta) 
horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 18 de agosto de 
2009, com a proporcional adequação de seus vencimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroa-
tivos a 18 de agosto de 2009.
São Carlos, 18 de agosto de 2009.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

LICITAÇÕES

COMUNICADO 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Eduardo Anto-
nio Teixeira Cotrim, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica, comunica a Ine-
xigibilidade de Licitação, destinada à contratação da Empresa Pleuger Indústria 
e Comércio de Bombas Hidráulicas Ltda, para a “prestação de serviços de manu-
tenção e assistência técnica, bem como fornecimento de peças e acessórios com 
características específicas” do equipamento, objeto do Processo Administrativo nº 
4.471/2009, conforme autoriza o Art. 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
São Carlos, 20 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO   
Pregão Eletrônico nº 028/2009
Processo SAAE  nº 4.258/2009
Objeto: Aquisição de tampão circular de ferro dúctil, classe 40 toneladas.
Homologo os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo 
licitatório Pregão Eletrônico nº 028/2009, bem como Adjudico seu objeto à em-
presa vencedora:  CRISFER INDUSTRIAL LTDA-EPP,  para o lote 01. 
São Carlos, 20 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

COMUNICADO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Eduardo Anto-
nio Teixeira Cotrim, comunica a Revogação da Licitação por Pregão Eletrônico nº 
0025/2009,  objeto do Processo Administrativo nº 3.725/2009, com fundamento 
no parecer jurídico e conforme determina o Artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e alte-
rações posteriores.
São Carlos, 19 de agosto de 2009 
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
  Presidente do SAAE

EXTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROC. Nº6.753/2007.
NOME DAS PARTES:
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: SEREC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA  LTDA
OBJETO: Suspender o prazo de execução dos serviços das Ordens de Serviço nº 1, 
2 e 3 (OS1, OS2 e OS3), objeto da Cláusula 1ª do Contrato nº 23/2008,  pelo período 
de 2,5 meses (dois meses e meio), em razão das justificativas trazidas aos autos.
São Carlos, 20 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PARECER COMDEMA Nº 01/2009

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002, na sua Septuagésima Quar-
ta Reunião Ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2009, a partir das 19h30, na 
Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio Ambiente, no uso 
de suas atribuições legais contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, ma-
nifesta-se nos seguintes termos sobre o 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 17/08 
celebrado entre o Município de São Carlos – Prefeitura Municipal de São Carlos e a 
Associação de Moradores e Proprietários do Bairro Parque Santa Marta. 
1. RELATÓRIO:
Conforme o processo nº 1187/07, a Lei Municipal nº 14821 de 11 de dezembro 
de 2008, a qual alterou a Lei 14322, de 05 de dezembro de 2007, que autorizou 
o repasse no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) à Associação de Morado-
res e Proprietários do Bairro Parque Santa Marta, objetivando contribuir para o 
fomento de atividades educacionais e culturais, voltadas para a preservação do 
meio ambiente.
No exercício de 2008 foi realizado um primeiro repasse no valor de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), sendo que o valor restante será transferido à Entidade no exercício 
de 2009, através de celebração do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 17/08.
2. PARECER CONCLUSIVO
Após a leitura conjunta e diante do exposto, o COMDEMA-SC manifesta-se favo-
rável à minuta do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 17/08, que prevê liberação 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) dos cofres públicos para a Associação de Morado-
res e Proprietários do Bairro Parque Santa Marta para a realização de atividades 
educacionais e culturais, visando à proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente.
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 29 de janeiro de 2009.
REFERÊNCIA: Aprovação da minuta do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº17/08 
INTERESSADO: Associação dos Moradores e Proprietários de Imóveis do Parque 
Santa Marta.
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 29 de janeiro de 2009
Votos favoráveis: 14
Votos contrários: 0
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 02/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002, na sua Décima Sétima Reunião 
Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2009, a partir das 19h30, na Rua 
General Osório, 1138, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável Ciência e Tecnologia, São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-
se nos seguintes termos sobre apreciação do Projeto de Parcelamento de Solo 
sem Abertura / Alargamento / Prolongamento de Via Pública, da propriedade de 
DAIZEN Empreendimento Imobiliários LTDA, localizada à Rua Dr. Marino da Costa 
Terra, Bairro Vila Nery. (Processo Administrativo Municipal número 24.657-08). 
1. RELATÓRIO:
No dia cinco de fevereiro de dois mil e nove às dezesseis horas, foram convocadas 
as Câmaras Técnicas de Vegetação e Solos e Água e Saneamento – COMDEMA/
SC, para reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciên-
cia e Tecnologia; para uma primeira apreciação do projeto de “Projeto de Parcela-
mento de Solo sem Abertura / Alargamento / Prolongamento de Via Pública, da 
propriedade de Maria Alice Carneiro Coelho de Paula”. Estavam presentes Paulo 
José Penalva Mancini, Coordenador Adjunto do COMDEMA; Ana Paula Castral, 
engenheira florestal da Coordenadoria de Meio Ambiente; Maria Helena Staba-
lito Rodrigues, bióloga da Coordenadoria de Meio Ambiente; Daniel Mazziero e 
conselheiro do COMDEMA pela Secretaria Municipal de Habitação de Desenvol-
vimento Urbano; Maria Luiza Franceshi Nicodemo, pesquisadora da EMPRAPA e 
conselheira do COMDEMA pela EMBRAPA; Simar Vieira de Amorim, conselheiro 
do COMDEMA pela AEASC: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de São Carlos; José Antonio Zerbetto, conselheiro do COMDEMA pelo SAAE e Ilse 
Hainz Vallilo, membro da APASC. 
Tal convocação se fez necessária para dar inicio ao processo de apreciação do 

COMDEMA SC do projeto de parcelamento de solo na área localizada à Rua Dr. 
Marino da Costa Terra, no Bairro Vila Nery, como determina a Resolução do COM-
DEMA SC nº 02 de 2004. 
Na reunião das Câmaras Técnicas foram examinados os projetos: de Parcelamento 
de Solo; Caracterização da Vegetação e de Compensação Ambiental e o Estudo 
de Impacto de Vizinhança realizado pelos empreendedores por solicitação da 
SMHDU e foram observados vários fatores, como localização, áreas verdes e ins-
titucionais. Aspectos ambientais do projeto destacam-se, uma vez que o empre-
endimento está situado próximo a APREM – Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais do Monjolinho (Lei Municipal 13.944 de 12 de dezembro de 2006). 
O empreendimento segundo o Plano Diretor do Município de São Carlos está na 
Zona de Ocupação Condicionada – Zona 2, que tem como diretrizes (Artigo 29): 
I - prover áreas infra-estruturadas para uso de habitação popular;
II - garantir a diversidade de uso e de padrão social;
III - equacionar conflitos de uso e ocupação do solo;
IV - adequar as transposições da ferrovia da Rede Ferroviária Federal e da Rodovia 
Washington Luiz - SP 310;
V - adequar o sistema viário urbano nas regiões de morfologia fragmentada;
VI - adequar o sistema de drenagem;
VII - respeitar os usos consolidados;
VIII - promover as medidas necessárias para assegurar as condições urbanísticas e 
ambientais adequadas visando consolidar o “Distrito Industrial Miguel Abdelnur”, 
classificando-o de acordo com a Lei Estadual n° 5.597, de 06 de fevereiro de 1987, 
que estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial no Estado de 
São Paulo e dá outras providências;
IX - estabelecer que os novos parcelamentos garantam o provimento da infra-
estrutura de acordo com o impacto que sua implantação acarrete nas imediações, 
além das exigências previstas na legislação que trata do parcelamento do solo;
X - promover o adensamento nos eixos mais bem infra-estruturados desta Zona 
2, configurados nas Avenidas Henrique Gregori, Grécia e Theodoreto de Camargo.
A área a ser desmembrada corresponde a 66.680,92 m2 (6,67 ha). A situação pre-
tendida do empreendimento será:

Área 01 49.919,03 m2 Área do empreendimento

Área 02 2.056,89 m2 Área Pública non aedificanti

Área 03 7.658,00 m2 Área Institucional

Área 04 7.047,00 m2 Área Verde

TOTAL 66.680,92 m2

O empreendimento será composto por empreendimentos do tipo torres e casas, 
totalizando 623 unidades, abaixo segue o número de unidades por tipo de cons-
trução: 

6 TORRES COMPOSTAS POR: 

Pavimento Térreo 4 unidades de 3 dormitórios 4 unidades por 
torre 24 unidades

12 Pavimentos 

4 unidades de 3 dormitórios 48 unidades por 
torre 

288 unidades

2 unidades de 2 dormitórios 24 unidades por 
torre 144 unidades

167 CASAS COMPOSTAS POR:

58 casas de 3 dormitórios 

109 casas de 2 dormitórios

TOTAL 167 unidades

De acordo com o projeto de caracterização da vegetação e de compensação 
ambiental, foram levantados todos os exemplares arbóreos existentes no local, a 
altura, e diâmetro e a situação fitossanitária. As árvores a serem preservadas serão 
245 (nativas e exóticas); 07 árvores serão transplantadas; 28 árvores nativas serão 
cortadas e, 101 árvores exóticas serão cortadas. A compensação ambiental será de 
724 mudas de árvores nativas. 
2. PARECER CONCLUSIVO
O COMDEMA-SC: 
Considerando a Resolução da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SMA 18, de 
11.04.2007: “a reposição será calculada de acordo com o número de exemplares 
arbóreos cujo corte for autorizado, conforme projeto a ser apresentado e aprova-
do pelo DEPRN, na seguinte proporção: plantio de 25 mudas para cada exemplar 
autorizado, quando o total de árvores com corte autorizado na propriedade for 
inferior ou igual a 500”; o número de exemplares arbóreos a serem plantados está 
em conformidade com a legislação ambiental vigente. 
Considerando que o empreendimento está situado no entorno da APREM - Mon-
jolinho e considerando que o adensamento demográfico que o empreendimento 
promoverá tem difícil previsibilidade dos impactos ambientais, faz as seguintes 
exigências e recomendações: 
Exigência:  
1. Apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil em con-
formidade com a Lei 13.867 de 2006, o artigo 8º; 
Recomendações: 
1. As 101 árvores que terão que ser removidas possam ser compensadas na pro-
porção de 1:2, pelo plantio de mudas de árvores nativas em área da APREM-Mon-
jolinho que necessita de recuperação florestal, contribuindo desta forma para a 
revitalização do nosso mais antigo manancial de água superficial; 
2. Elaborar, apresentar e implementar projetos de coleta de lixo e coleta de ma-
teriais recicláveis, em obediência à lei estadual 12.528/2007, firmando convênio 
com cooperativa de catadores para coleta dos resíduos recicláveis;
3. Uma vez que o empreendimento possui muitas áreas verdes, implantar pro-
grama de segregação, coleta e tratamento (através de uma composteira) de re-
síduos compostáveis (restos de alimentos e restos de poda de jardim e árvores) 
que transformados em “adubo orgânico” ajudarão na conservação do solo e ma-
nutenção das áreas verdes, diminuindo custos municipais com coleta de lixo e 
mitigando os impactos dos resíduos lançados em aterros sanitários;
O COMDEMA-SC emite parecer favorável ao empreendimento em questão. 
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 10 de fevereiro de 2009. 
REFERÊNCIA: Projeto de Parcelamento de Solo sem Abertura / Alargamento / Pro-
longamento de Via Pública, da propriedade de DAISEN Empreendimentos LTDA. 
INTERESSADO: Maria Alice Carneiro de Paula
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 10/02/09
Votos favoráveis: 12 
Votos contrários: 0
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 03/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002, na sua Décima Oitava  Reu-
nião Extraordinária, realizada em 10 de março de 2009, a partir das 19h30, na Rua 
General Osório, 1138, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável Ciência e Tecnologia, São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se 
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nos seguintes termos sobre a solicitação de Diretrizes para o Loteamento do pro-
prietário Faber Castell Projetos Imobiliários, localizado a Rua  Passeio das Magnó-
lias s/n., Chácara Mattos, Gleba D-3A. (Processo Administrativo Municipal número 
21268-08). 
1. RELATÓRIO:
No dia quatro de março de dois mil e nove às dezesseis horas, foram convocadas 
as Câmaras Técnicas de Vegetação e Solos e Água e Saneamento – COMDEMA/SC, 
para reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e 
Tecnologia; para uma primeira apreciação do projeto de diretrizes para loteamen-
to do proprietário Faber Castell Projetos Imobiliários, localizado na Área denomi-
nada “D3A”. Estavam presentes Paulo José Penalva Mancini, Coordenador Adjunto 
do COMDEMA; Ana Paula Castral, Engenheira Florestal da Coordenadoria de Meio 
Ambiente; Jessica Aizza Pizzocaro, Engenheira Agrônoma da Coordenadoria de 
Meio Ambiente; Maria Helena Stabalito Rodrigues, Bióloga da Coordenadoria de 
Meio Ambiente; José Antonio Zerbetto conselheiro do COMDEMA pelo SAAE, Dir-
ce Marchetti, funcionária do SAAE; Maria Luiza Franceshi Nicodemo, conselheira 
do COMDEMA pela EMBRAPA; Simar Vieira de Amorim, conselheiro do COMDEMA 
pela AEASC; Guilherme Mortati Dias, membro da APASC; Bernardo Teixeira, con-
selheiro do COMDEMA pela APASC; Nelson M. Maffei, conselheiro do COMDEMA 
pela ACISC; Samir Fagury, engenheiro civil da PROHAB; Nagib Anderás Neto, dire-
tor da SOBLOCO; Mauricio Bortoletto, engenheiro civil da SOBLOCO; Julia Couto 
Faria, estagiária da Coordenadoria de Meio Ambiente. 
Tal convocação se fez necessária para dar inicio ao processo de apreciação do 
COMDEMA SC sobre Diretrizes para o Loteamento do proprietário Faber Castell 
Projetos Imobiliários, localizado na Área denominada “D3A”, como determina a 
Resolução COMDEMA SC nº 02 de 2004. 
A área corresponde à antiga propriedade chamada de Chácara Mattos, onde era 
realizado o plantio de Pinus spp, para a produção de madeira para o abastecimen-
to da indústria de lápis.  
Segundo o Plano Diretor do Município de São Carlos, o imóvel localiza-se na Zona 
2 – Zona de Ocupação Condicionada, para qual se define o coeficiente de ocu-
pação de 70% (setenta por cento). Na reunião das Câmaras Técnicas foram exa-
minados os mapas do empreendimento Parque Faber Castell – Área  D3A. A área 
total da gleba é 734.221,55 m2. Abaixo segue o quadro das áreas do loteamento. 

Especificação Área (m2) %

Área dos lotes 507.526,61 73,34

Ruas 59.931,29 8,66

Área Institucional 48.179,29 6,96

Área da C.P.F.L. 7.189,63 1,04

Sistema de lazer 69.207,38 10,00

Sub total 692.034,2 100,00

Área Remanescente 
(área verde complementar) 42.186,82

Área Total da Gleba 734.221,55

 2. PARECER CONCLUSIVO
O COMDEMA-SC, manifesta-se conclusivamente da seguinte forma:
Exigência:
1. Por ocasião da Apresentação dos  Projetos Executivos para parcelamento do 
solo ou para áreas construídas apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos 
de Construção Civil em conformidade com a Lei 13.867 de 2006, o artigo 8º. 
2. Ressalta-se a relevância da obediência ao artigo 103 da Lei nº 13691/05 - Plano 
Diretor Municipal que, determina através de diferentes dispositivos como: poços 
de infiltração, bacias de retenção, pavimentação permeável, dissipadores de ener-
gia cinética da água, a vazão de água superficial posterior a ocupação do solo 
projetada seja igual ou inferior a vazão de água superficial natural pré- existente.
3. Apresentar documentação que comprove averbação em cartório de áreas de 
Reservas Florestal Legal na extensão no mínimo 20% da área total prevista no 
projeto de loteamento descontada as Áreas de Preservação Permanente e as Áre-
as Públicas. 
4. Elaborar, apresentar e implementar Projetos de Coleta de Lixo e Coleta de Mate-
riais Recicláveis, em obediência à Lei Estadual nº 12.528/2007. 
5. Havendo supressão de exemplares arbóreos nativos, será necessária a autori-
zação dos órgãos competentes, no caso específico o Departamento Estadual de 
Proteção de Recurso Naturais – DEPRN, de acordo com a portaria nº 44, de 25 de 
setembro de 1995. 
Recomendações: 
1. Em função das incertezas naturalmente associadas aos cálculos das vazões do 
escoamento superficial utilizados para determinação dos volumes de detenção, 
e ainda visto que este empreendimento deve-se ser implantado na microbacia 
hidrográfica do Córrego do Mineirinho, microbacia de grande contribuição a uma 
região onde há enchentes freqüentes, recomenda-se que sejam realizados estu-
dos hidrológicos da microbacia do Córrego Mineirinho em parceria com a Uni-
versidade de São Paulo (cujo campus II ocupa grande parte dessa microbacia) e 
com a Prefeitura Municipal de São Carlos. É fundamental que seja implantado um 
sistema de monitoramento que garanta o cumprimento que determina o artigo 
103 da Lei nº 13691/05 - Plano Diretor Municipal que garantam, após a implanta-
ção do Empreendimento em tela; 
2. Caso o condomínio não seja restrito, a localização das áreas públicas (institucio-
nais e verdes) deverá ser revista propiciando uma melhor distribuição;
3. Os relatórios de monitoramento de água deverão estar acessíveis para consulta 
da administração pública; 
4. Buscar pareceria com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis para 
elaboração e implementação dos projetos de coleta seletiva para o futuro em-
preendimento; 
5. Uma vez que o empreendimento possui muitas áreas verdes, implantar pro-
grama de segregação coleta e tratamento de resíduos orgânicos compostáveis 
(restos de alimentos e restos de poda de jardim e árvores) através de uma ou mais 
composteiras comunitárias) que transformados em “adubo orgânico” ajudarão na 
conservação do solo e manutenção das áreas verdes, diminuindo custos munici-
pais com coleta de lixo e mitigando os impactos dos resíduos lançados em aterros 
sanitários;
Diante do exposto, o COMDEMA-SC encaminha o parecer no sentido de que as 
exigências e as recomendações acima referidas sejam incorporadas no projeto 
executivo a ser apresentado pelo empreendedor.   
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 10 de março de 2009. 
REFERÊNCIA: Diretrizes para o Loteamento Faber Castell Projetos Imobiliários
INTERESSADO: Faber Castell Projetos Imobiliários
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 10/03/09
Votos favoráveis: 10
Votos contrários: 0
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 04/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002, na sua Décima Oitava  Reu-
nião Extraordinária, realizada em 10 de março de 2009, a partir das 19h30, na Rua 

General Osório, 1138, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável Ciência e Tecnologia, São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se 
nos seguintes termos sobre o empreendimento Conjunto Habitacional “Planalto 
Verde”, localizado entre ao Jardim Social Presidente Collor e a Rodovia SP-215, São 
Carlos –SP, de propriedade dos senhores Roberto Salvador Carvalho, Lauriber-
to Carvalho e Adalberto Carvalho,  (Processo Administrativo Municipal número 
16.317-2007). 
1. RELATÓRIO:
No dia quatro de março de dois mil e nove às dezesseis horas, foram convocadas 
as Câmaras Técnicas de Vegetação e Solos e Água e Saneamento – COMDEMA/SC, 
para reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e 
Tecnologia; para uma primeira apreciação do projeto de diretrizes para loteamen-
to do proprietário Faber Castell Projetos Imobiliários, localizado na Área denomi-
nada “D3A”. Estavam presentes Paulo José Penalva Mancini, Coordenador Adjunto 
do COMDEMA; Ana Paula Castral, Engenheira Florestal da Coordenadoria de Meio 
Ambiente; Jessica Aizza Pizzocaro, Engenheira Agrônoma da Coordenadoria de 
Meio Ambiente; Maria Helena Stabalito Rodrigues, Bióloga da Coordenadoria de 
Meio Ambiente; José Antonio Zerbetto conselheiro do COMDEMA pelo SAAE, Dir-
ce Marchetti, funcionária do SAAE; Maria Luiza Franceshi Nicodemo, conselheira 
do COMDEMA pela EMBRAPA; Simar Vieira de Amorim, conselheiro do COMDEMA 
pela AEASC; Guilherme Mortati Dias, membro da APASC; Bernardo Teixeira, con-
selheiro do COMDEMA pela APASC; Nelson M. Maffei, conselheiro do COMDEMA 
pela ACISC; Samir Fagury, engenheiro civil da PROHAB; Nagib Anderás Neto, dire-
tor da SOBLOCO; Mauricio Bortoletto, engenheiro civil da SOBLOCO; Julia Couto 
Faria, estagiária da Coordenadoria de Meio Ambiente. 
Tal convocação se fez necessária para dar inicio ao processo de apreciação do 
COMDEMA SC sobre o empreendimento Conjunto Habitacional “Planalto Verde”, 
localizado entre ao Jardim Social Presidente Collor e a Rodovia SP-215, São Carlos-
SP, como determina a Resolução COMDEMA SC nº 02 de 2004. 
O empreendimento a ser analisado pelo COMDEMA-SC é um Empreendimento 
Habitacional de Interesse Social - EHIS, que se caracteriza como de “interesse pú-
blico e vinculado à política habitacional municipal, destinado a assegurar moradia 
à população de baixa renda, de acordo com padrões urbanísticos e construtivos 
estabelecidos nesta Lei e em legislação específica”.
O empreendimento está localizado na ZONA 3A, Zona de Recuperação e Ocupa-
ção Controlada, segundo o Plano Diretor do Município de São Carlos, que apre-
senta as seguintes características: “encostas com alta declividade; solo suscetível a 
erosões com córregos assoreados; infra-estrutura precária; parcelamentos irregu-
lares localizados nas proximidades de encostas de alta declividade; parcelamentos 
irregulares localizados em áreas isoladas com precariedade de interligação viária 
com a malha urbana consolidada; concentração da população de baixa renda”. 
Na ZONA 3A, o artigo 33, incisos I, II, III e V, descrevem que devem ser observadas 
as seguintes diretrizes para a ocupação: “recuperação urbana, social e ambiental; 
garantir a diversidade de usos para atrair comércio, serviços e atividades que 
gerem trabalho e renda; definição de parâmetros urbanísticos que sejam com-
patíveis com as características mencionadas; instituição de Áreas Especiais de 
Interesse Social”. 
Abaixo segue o quadro de áreas do empreendimento: 

Especificação Área (m2) %

Área dos lotes (531 lotes) 95.004,51 50,00

Sistema Viário  50.748,35 26,71

Sistema de lazer 20.886,16 10,99

Área Institucional 15.200,18 8,00

Reservatório de Retenção 8.161,11 4,30

Área Total da Gleba 190.000,31 100,00

A seguir o quadro com a natureza do empreendimento: 

Lotes Número Área (m2)

Residenciais 469 82.205,06

Comerciais 62 12.799,45

TOTAL 531 95.004,51

A área está localizada na Fazenda Santa Amália, onde também localiza-se a em-
presa mineradora de areia Mineração Itaporanga. 
Embora a área esteja localizada em solos bastante suscetíveis a erosão, a baixa 
declividade do terreno minimiza estes riscos e o projeto prevê a reservatório de 
retenção. 
Destaca-se a presença ao lado do futuro empreendimento de uma reserva flores-
tal de grande relevância, com vegetação predominantemente de cerrado. 
Outro fator relevante é que a área do empreendimento situa-se em região de po-
pulação de baixa renda. 
Em reunião ordinária deste Conselho em 10 de março de 2009, após a apresenta-
ção do empreendimento e o exame do entorno de sua área através de imagem 
de satélite, vários conselheiros sugeriram que os empreendedores estudassem a 
possibilidade de estabelecer um corredor ecológico entre dois fragmentos flores-
tais devidamente averbados, tendo que para isso suprimir do projeto algumas 
unidades habitacionais, podendo transferi-las para o lado sul do empreendimen-
to, assim facilitando o acesso ao novo bairro pela Av. Regit Arab. Segundo a ex-
pressão de conselheiros na referida reunião, esta seria uma maneira de compen-
sar a implantação de um loteamento de alta densidade populacional, em área 
cuja ocupação para fins habitacionais sempre foi questionada sob o ponto de 
vista geotécnico.
Os responsáveis pelo empreendimento mostraram-se dispostos a estudar esta 
possibilidade, mas informaram que o acesso pela Av. Regit Arab, não é possível 
de ser implantado pois parte da área ainda está sendo explorada para fins minerá-
rios. A expectativa é de que em três ou quatro anos, com o final da exploração da 
área, este acesso possa ser executado. 
Em reunião das Câmaras Técnicas de Água e Saneamento e C.T. Vegetação e Solos, 
realizada no dia 26 de março de 2009, na Coordenadoria de Meio Ambiente, o 
representante da Teia, Eduardo, manifestou-se contra a implantação do empreen-
dimento em virtude da área ser frágil do ponto de vista pedológico e geológico 
e ainda por existir na região muitos vazios já urbanizados. Presente na reunião, 
Paulo Mancini, Coordenador de Meio Ambiente da PMSC, argumentou que o Pla-
no Diretor Municipal permite a ocupação da área desde que ela se faça de forma 
a não promover mais degradação ao local. Depois teceu as seguintes considera-
ções: Considerando que parte da área já estava degradada, uma vez que estava 
dentro de área de mineração de areia; considerando que as condições topográfi-
cas são muito favoráveis a implantação do novo bairro; considerando que se trata 
de projeto de construção de casas e não apenas parcelamento de solo para venda 
de lotes; considerando que o projeto atende a todas as normas de caráter ambien-
tal exigidas pelo Plano Diretor tais como: plano de arborização urbana, manuten-
ção de áreas permeáveis nos lotes; implantação de poços de infiltração nos lotes; 
implantação de lagoa de retenção de águas pluviais; considerando que a proprie-
dade tem as áreas de reserva florestal legal devidamente averbadas superior ao 
mínimo de 20% exigidos por lei, e possui ainda  cerca de 10 hectares de área com 
mata cujo desmatamento foi autorizado, mas que os proprietários deixaram para 
integrar-se com os outros fragmentos florestais averbados;  considerando que São 
Carlos tem um déficit habitacional de 6000 residências; considerando a dificulda-

de atual de munícipes de baixa renda adquirem casa própria no município de São 
Carlos; considerando que através da Lei Municipal de Proteção e Recuperação de 
Mananciais, São Carlos protegeu seus dois principais mananciais de água superfi-
cial, colocando obstáculos para ocupação das APREMs para fins habitacionais, es-
pecialmente para classes c e d; considerando ainda que nas condições históricas, 
sociais, políticas e econômicas que o país se encontra o  projeto de loteamento so-
cial em tela tem uma qualidade que respeita a dignidade de seus futuros morado-
res, especialmente se lembramos da desastrosa forma que se deu a ocupação das 
microbacias do córrego Água Quente (Cidade /Aracy, Fernando Collor e parte do 
Angenor Garcia) e da microbacia do córrego  Água Fria (parte do bairro Antenor 
Garcia); considerando também que os proprietários da área, co-responsáveis pelo 
empreendimento, continuarão trabalhando em área contígua ao novo empreen-
dimento, e portanto próximos aos possíveis problemas que poderão advir com a 
ocupação da área. E após esta série de considerações se manifestou favorável ao 
empreendimento desde que fossem atendidas algumas exigências.
Não havendo consenso entre os participantes, ficou estabelecido levar o assunto 
em tela à deliberação do plenário do COMDEMA-SC, que nesta data aprovou o 
seguinte parecer conclusivo.                         
2. PARECER CONCLUSIVO
O COMDEMA-SC manifesta-se favorável à implantação do empreendimento ha-
bitacional “Planalto Verde”, que consta do processo administrativo municipal nº 
16.31/07, desde que atenda as seguintes exigências e busque aplicar as seguintes 
recomendações:  
Exigência:
1. Implantar um Elaborar projeto e implantar Corredor Ecológico com área de 85m 
de largura, por 220m de extensão, entre os dois fragmentos florestais averbados, 
conforme mapa anexo. Permite-se a abertura provisória de acesso ao bairro cor-
tando o corredor ecológico, com largura total de 12 metros (passeio público e 
leito carroçável), com duas passagens subterrâneas para animais silvestres e alam-
brado protegendo toda extensão dos maciços florestais. Futuramente, quando 
for possível implantar o acesso ao bairro pela Av. Regit Arab, juntamente com as 
comunidades do novo bairro e da bairro Cidade Aracy, este conselho deliberará 
sobre o fechamento deste acesso ou sobre sua continuidade;             
2. Apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil em 
conformidade com a Lei 13.867 de 2006, o artigo 8º. 
3. Apresentar documentação que comprove averbação em cartório de áreas de 
Reservas Florestal Legal na extensão no mínimo 20% da área total prevista no 
projeto de loteamento descontada as Áreas de Preservação Permanente e as Áre-
as Públicas. 
4. Elaborar, apresentar e implementar Projetos de Coleta de Lixo e Coleta de Mate-
riais Recicláveis, em obediência à Lei Estadual nº 12.528/2007;
5. Elaborar e implementar projeto de educação ambiental, que deverá ser avalia-
do pela Câmara Técnica de Educação Ambiental deste Conselho,  para prevenir 
e mitigar os possíveis impactos ambientais advindos da ocupação habitacional, 
especialmente sobre os maciços florestais existentes. Este projeto deve contem-
plar os moradores do bairro Cidade Aracy vizinhos ao novo empreendiemento 
em tela;
6. A execução do projeto de EA deve ocorrer bem antes da implantação das uni-
dades habitacionais, imediatamente após a prohab ter conhecimento dos nomes 
dos mutuários que irão residir nos imóveis. Para isto é fundamental que o sorteio 
– caso esta seja a forma de definir os futuros moradores, seja realizado antes do 
inicio da implantação dos imóveis;
7. Implantar em cada unidade habitacional um aquecedor solar de baixo custo 
para fornecimento de água para chuveiro, uma vez que se trata de loteamento 
social nos quais seus moradores tem que reduzir seus custos para terem melhor 
qualidade de vida e, dificilmente, conseguirão, por conta própria, implantar um 
aquecedor solar depois do imóvel construído.     
8. Adequar o Projeto de arborização urbana de modo que cada unidade habitacio-
nal tenha pelo menos uma árvore no passeio público;
9. Constar no contrato entre o mutuário e a incorporadora a necessidade de ma-
nutenção dos poços de infiltração da área permeavel de no mínimo 15% do lote, 
bem como da árvore no passeio público;
Recomendações
1. Ressalta-se a relevância da obediência ao artigo 103 da Lei nº 13691/05 - Plano 
Diretor Municipal que, determina através de diferentes dispositivos como: poços 
de infiltração, bacias de retenção, pavimentação permeável, dissipadores de ener-
gia cinética da água, a vazão de água superficial posterior a ocupação do solo 
projetada seja igual ou inferior a vazão de água superficial natural pré- existente. 
2. É desejável, se as condições de solo permitirem, que seja implantada pavimen-
tação com bloquetes que promovem alguma permeabilidade e diminuem o al-
bedo (absorção de calor pela superfície) através de maior refletância da luz solar;
3. Promover um levantamento da fauna e flora dos fragmentos florestais preser-
vados, para contribuir com o processo de educação ambiental da comunidade;
4. Sempre que possível empregar mão-de-obra local na construção das residên-
cias;
5. Instar a participação dos futuros moradores na ‘fiscalização’ das obras;  
Diante do exposto, o COMDEMA-SC, atendidas as exigências acima referidas, ma-
nifesta-se favorável à aprovação do projeto habitacional “Planalto Verde”. 
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 31 de março de 2009. 
REFERÊNCIA: Empreendimento Conjunto Habitacional “Planalto Verde”
INTERESSADO: Roberto Salvador Carvalho, Lauriberto Carvalho e Adalberto Car-
valho
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 31/03/09
Votos favoráveis: 07
Votos contrários: 04
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 07/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002, na sua 79ª Reunião Ordiná-
ria, realizada em 28 de julho de 2009, a partir das 19h30, na Rua General Osório, 
1138, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável Ciência 
e Tecnologia, São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre a solicitação da Transportadora de Gás do Brasil Central S.A., empresa 
responsável pela implantação do Gasoduto do Brasil Central que apresenta um 
traçado de São Carlos a Brasília. 
1. RELATÓRIO: 
A empresa Transportadora de Gás do Brasil Central S.A., enviou para apreciação da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, através do seu órgão ambiental e do seu Con-
selho Municipal de Meio Ambiente, o estudo e o Relatório de Impacto Ambiental 
para implantação do Gasoduto supra referido. 
Na sua 76a Reunião Ordinária do COMDEMA foi informado da recepção do EIA/
RIMA em tela e informado que o mesmo estava disponível para apreciação dos 
conselheiros. Também foi solicitado a todos os conselheiros que verificassem jun-
to as instituições que representam se tinham qualquer informação, reclamação, 
denúncia sobre os trechos de gasodutos já implantados que chegam em São Car-
los vindos da Bolívia. 
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Em reunião de Câmara Técnica de Água e Saneamento realizada no mês de junho 
o EIA/RIMA foi examinado e também técnicos da Coordenadoria de Meio Ambien-
te apreciaram o relatório em questão. 
2. PARECER CONCLUSIVO
Tendo em vista a inexistência de quaisquer acidentes, reclamações ou perturba-
ções trazidas nos últimos quatro anos após a implantação do gasoduto Bolívia-
Brasil; 
Considerando o pequeno impacto ambiental que sua implantação provoca, pois 
trata-se de uma faixa bastante estreita ainda que de longa extensão (São Carlos 
- Brasília); 
Considerando que manifestação da SMHDU em 30 de abril de 2009 considera que 
o traçado do gasoduto está de acordo com o Plano Diretor Municipal conforme 
cópia de documento em anexo; 
Considerando que a alternativa de traçado sugerida pelo estudo não passa pelas 
APREM’s - Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais de São Carlos; 
Considerando que a utilização de gás natural provoca menor impacto ambien-
tal, sobretudo em relação ao aquecimento global, que o GLP (Gás liquefeito de 
petróleo); 
O COMDEMA-SC manifesta-se favoravelmente a proposta de implantação do ga-
soduto São Carlos – Brasília, de acordo com o estudo apresentado pela empresa 
Transportadora de Gás do Brasil Central S.A. e faz as seguintes recomendações: 
RECOMENDAÇÕES: 
1. Por ocasião do inicio da execução desse projeto, elaborar planta detalhada da 
área em que o gasoduto atravessará o município de São Carlos, identificando as 
espécies arbóreas que poderão ser suprimidas, bem como os cursos d’água que 
terão que ser transpostos pelo referido gasoduto, informando a Coordenadoria de 
Meio Ambiente de São Carlos e obtendo as autorizações necessárias dos órgãos 
ambientais competentes; 
2. Durante a implantação sugerimos que o avistamento de animais silvestres seja 
registrado e comunicado a Coordenadoria de Meio Ambiente de São Carlos, para 
colaborar com estudos de ocorrência de animais silvestres na nossa região; 
3. Renovar às campanhas de informação a comunidade urbana e rural com o nú-
mero de telefone que deve ser acionado em casos de acidentes com o gasoduto; 
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências.
São Carlos, 30 de junho 2009. 
REFERÊNCIA: Apreciação do Estudo de Impacto Ambiental-EIA-RIMA, referente à 
implantação do Gasoduto São Carlos-Brasília;
INTERESSADO: Transportadora de Gás do Brasil Central S.A
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 28/07/09
Votos favoráveis: 10
Votos contrários: 0
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 09/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Décima Nona  Reunião Extraordinária, realizada em 11 de agosto de 2009, a par-
tir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre apreciação do Projeto de parcelamento de solo para fins habitacionais 
do Loteamento Residencial Monte das Araucárias, proposto pela empresa MRV 
Engenharia e Participações S/A localizado à Avenida Bruno Ruggieiro Filho, Área 
“C-1B”, ao lado do bairro Parque Faber II, no município de São Carlos/SP. (processo 
Administrativo Municipal número 10116/08). 
1. RELATÓRIO:
Através do processo administrativo municipal n•10116/08, os projetos do empre-
endimento habitacional “Loteamento Residencial Monte das Araucárias”, propos-
to pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A, foi protocolado na PMSC, 
através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em 15/04/2008. 
Face à dimensão do projeto – ocupa uma área total de 20,3ha, e pretende implan-
tar três conjuntos habitacionais com blocos de quatro andares, perfazendo um 
total de 2320 unidades habitacionais (apartamentos) - foi cumprida a exigência 
do Plano Diretor Municipal (Lei nº 13.691/05) de realização do Relatório de Im-
pacto de Vizinhança. 
A área onde o empreendimento pretende ser implantado situa-se na Avenida Bru-
no Ruggieiro Filho, Área “C-1B”, ao lado do bairro Parque Faber II, no município de 
São Carlos/SP, tendo parte de sua área drenando água na microbacia do córrego 
Mineirinho, e parte drenando água para a microbacia do rio Monjolinho (que in-
clui a do córrego do Mineirinho). O terreno situa-se nas encostas da confluência 
do córrego Mineirinho no rio Monjolinho, área muito sujeita a enchentes pois pra-
ticamente neste mesmo ponto (onde está situada a imagem do Cristo Redentor), 
o rio Monjolinho recebe as águas do córrego do Gregório.
A área, no passado, compunha o grande projeto original do Parque Faber (projeto 
de ocupação urbanística da “Chácara Matos” de propriedade da Faber Castell S.A, 
nossa antiga Fábrica de Lápis). Há cerca de três ou quatro anos houve uma inicia-
tiva de parcelamento do solo para fins habitacionais, feita por empresa do ramo 
imobiliário do próprio grupo Faber Castell, que iniciou sua implantação – ocasião 
em que, devido à movimentação de terra, houve reclamações da vizinhança, es-
pecialmente do bairro Planalto Paraíso, junto à Prefeitura Municipal de São Carlos 
– mas acabou desistindo, a nosso ver, por dificuldades técnicas e legais para um 
parcelamento do solo em lotes. Posteriormente, então, a área foi vendida para a 
MRV Engenharia que propõe o projeto em análise.
O projeto chegou para apreciação do COMDEMA SC em 23 de junho de 2009, e foi 
dado conhecimento às conselheiras e conselheiros sobre o recebimento do mes-
mo, e no dia 14/07/2009, foi realizada uma reunião para o qual foram convidadas 
todas as Câmaras Técnicas do COMDEMA SC para avaliação do projeto. A reunião 
contou com a presença de técnicos dos empreendedores e, nela, o principal im-
pacto identificado e debatido foi o do adensamento populacional e, sobretudo, 
seus efeitos sobre o tráfego local.
Examinando o processo administrativo verificamos que a Secretaria Municipal de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, com muita cúria, contratou um parecer da 
empresa Ville Projetos de Engenharia S/S Ltda. para análise do projeto de drena-
gem de águas superficiais do empreendimento, face ao potencial de risco que 
o empreendimento representa para agravamento das enchentes numa região 
nevrálgica para acessibilidade à áreas importantíssimas como: grande Vila Prado, 
shopping Center, Parque Faber I e II, Santa Felícia, campus II da USP.  A criteriosa 
análise do primeiro projeto apresentado fez considerações muito relevantes que 
foram integralmente acatadas pelos empreendedores, que apresentaram novo 
projeto em junho de 2009. Contudo, uma nova análise, feita pela empresa Ville 
Projetos de Engenharia S/S Ltda, sobre o projeto reformulado, constatou ainda 
uma série de incorreções que, parece-nos, ainda não foram devidamente corri-
gidas.
Não encontramos no conjunto de projetos do empreendimento o Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, conforme exigência da Lei n• 
13867/06.
Observando a matriz de impactos ambientais que consta no EIV e do REIV apre-
sentado e acrescentando observações nossas, ressaltam-se como aspectos posi-
tivos do empreendimento:

1) a ocupação de um grande vazio urbano em região quase que central – se com-
pararmos com as regiões mais periféricas da cidade - com toda estrutura viária;
2) o atendimento à demanda por habitação, em São Carlos temos um déficit de 
pelo menos 6.000 residências;
3) a geração de empregos durante a implantação do empreendimento e depois 
pela necessidade de serviços a serem oferecidos para população que deve habitar 
o local;
4) considerando-se que há muitas décadas que a área estava ocupada por uma 
simples pastagem, quase que totalmente sem nenhuma vegetação de porte ar-
bóreo – exceto alguns majestosos exemplares de Araucária angustifólia, os proje-
tos de arborização urbana e de reflorestamento da área de reserva florestal legal, 
enriquecem nossa flora e, por conseguinte, nosso meio ambiente como um todo;
5) A recuperação ambiental e os cuidados que as áreas de relevante interesse 
ambiental requerem, exigem aporte de recursos econômicos que muitas vezes, 
como é o presente caso, precisam que haja ocupação humana que financiem a 
recuperação e os devidos cuidados com o meio ambiente.
Contudo os impactos negativos também são grandes e destacam-se os seguintes, 
em ordem hierárquica de importância:
1. O adensamento populacional. A densidade demográfica da área do projeto, se 
tomarmos a área toda, 20,3ha, para uma estimativa final de população ocupando 
a área de 9280 pessoas (2320 apartamentos com uma média de quatro pessoas 
por apartamento), teremos uma densidade de 457 pessoas por hectare. Se to-
marmos apenas a área dos lotes (11,2 ha) a densidade será de 720 pessoas por 
hectare. Considerando a densidade média de São Carlos e a densidade demográ-
fica da região, que não chegam a 200 pessoas hectare, o impacto é, em qualquer 
das alternativas de cálculo que usemos, muito expressivo. A população local irá 
crescer mais que o dobro com grande impacto sobre o tráfego, poluição difusa, 
lançamento de esgotos domésticos, utilização de água potável, etc.
2. A impermeabilização do solo: como já foi relatada a região é frágil do ponto 
de vista de drenagem. Jocosamente costumamos dizer que a imagem do Cristo 
Redentor com os braços abertos em praça situada exatamente na confluência dos 
córregos do Gregório e do Mineirinho, está exatamente medindo a altura do nível 
das águas, implorando para que ela não passe da altura de seus ombros e pesco-
ço. A região está sendo intensamente ocupada e os custos para evitar as enchen-
tes devem ser minimizados através do adequado planejamento dessa ocupação. 
Assim todos os esforços devem ser feitos para que os novos empreendimentos 
que ocupem o solo da região não só não aumentem a o escoamento de água 
superficial – como determina a legislação urbanística municipal – mas busquem, 
através de diferentes mecanismos, diminuir a vazão natural do terreno, buscando 
prevenir sinistros devido a alagamentos. Não podemos deixar de considerar que – 
de forma geral – a tendência é de que o aquecimento global (irreversível segundo 
boa parte dos climatologistas) deve aumentar a evaporação e consequentemente 
a precipitação de água pluvial, agravando nossos problemas com áreas sujeitas à 
alagamentos como esta;
3. Os impactos sobre a flora e fauna local: ainda que predomine o capim braquiá-
ria na área a ser ocupada pelo empreendimento, na ocasião (três ou quatro anos 
atrás, como já relatado) em que houve movimentação de terra, este relator pode 
notar que uma grande quantidade de animais silvestres de pequeno porte, como 
gambás, corujas, lagartos (teiús), etc, fugiram do local, e muitos morreram atro-
pelados ou assassinados por moradores assustados. É importante lembrar que o 
terreno em tela sempre teve pelo menos parte comunicante com áreas de preser-
vação permanente do rio Monjolinho. Em relação à flora ressalta-se na área a pre-
sença de alguns exemplares de araucária, que certamente são dos mais antigos 
existentes no município.
Em sua 79ª reunião ordinária o COMDEMA SC apreciou longamente a proposta 
e após as considerações do representante das entidades ambientalistas da Teia 
Casa de Criação, argumentando que os índices mais altos de densidade demo-
gráfica, em São Carlos, não chegavam à 457 pessoas por hectare que este em-
preendimento poderá atingir; por unanimidade o COMDEMA SC deliberou por 
aprofundar o debate sobre a proposta do empreendimento. 
No dia 06 de agosto de 2009 realizou-se nova reunião das Câmaras Técnicas de 
Água e Saneamento e Vegetação e Solos para apreciar o empreendimento em tela 
como resultado complementou o parecer conclusivo que se segue
2. PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado, o Conselho Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente de São Carlos, manifesta-se favoravelmente à implantação 
do empreendimento em tela, desde que sejam atendidas as exigências abaixo 
assinaladas:
1. Como forma de assegurar que o empreendimento não agrave a ocorrência de 
enchentes na rotatória do Cristo Redentor na confluência dos córregos do Mineiri-
nho e do Gregório junto ao Rio Monjolinho, deverão ser atendidas todas as solici-
tações de correção ao projeto de drenagem de águas pluviais feitas pela empresa 
Ville Projetos de Engenharia S/S Ltda, conforme consta nas folhas 95 a 97 do pro-
cesso administrativo n•10116/08, que seguem anexas a este Parecer;
2. Ainda como forma de mitigar os efeitos da impermeabilização do solo, solicita-
se que além das três bacias de retenção, que este Conselho considera muito perti-
nentes e adequadas, previstas no projeto, solicita-se que sejam implantados junto 
a cada bloco um poço de infiltração de água pluvial;
3. Elaborar e apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano; da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Co-
ordenadoria de Meio Ambiente, o projeto de Gerenciamento dos Resíduos de 
Construção Civil, conforme exigência da Lei Municipal n°• 13867/06.
4. Elaborar, apresentar e implementar Projetos de Coleta de Lixo, prevendo reci-
pientes armazenadores de lixo em modelo, dimensões e localização adequados, 
que devem ser aprovados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, ou ór-
gão municipal competente; 
 5. Elaborar e implantar programa de Coleta de Resíduos Recicláveis, em obediên-
cia à Lei Estadual nº 12.528/2007. 
6. Atender ao Decreto Municipal no 216/2009, que dispõe sobre o Plano Municipal 
de Arborização Urbana, especialmente no que se refere à arborização da área de 
estacionamento;
7. Ainda visando a minimização dos riscos de enchentes na região para onde a 
água do empreendimento drena, implantar estacionamento com pavimento dre-
nante, tipo “concregrama”;
6. Estabelecer medidas de proteção e de visibilidade aos exemplares de   
Araucaria angustifolia que existem na área, uma vez que se trata de árvores cen-
tenárias remanescentes de ecossistema (bosque de pinhais) que originalmente 
ocupavam parte do território são-carlense, constituindo-se em símbolo municipal 
ostentado em nosso brasão e em nossa bandeira;
7. Como forma de minimizar os enormes impactos do empreendimento sobre a 
densidade demográfica, solicitamos que sejam implantadas - com destaque para 
sensibilizar o condômino – ciclovias nos acessos e no interior do empreendimen-
to, bem como bicicletários nos estacionamentos;
8. Ainda no afã de mitigar os efeitos perversos do adensamento populacional, 
solicitamos que sejam elaboradas placas fixas (tipo out-door, banners, etc) nas 
áreas sociais de cada bloco do empreendimento, que estimulem o pedestrianis-
mo (caminhar a pé);
9. Identificar as áreas de reserva florestal legal e de preservação permanente atra-
vés de sinalização adequada do ponto de vista pedagógico e visual.
10. Atender as diretrizes do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto para 
implantação dos sistemas de distribuição de água potável e de coleta de esgoto 
sanitário, bem como, os respectivos projetos aprovados;
11. Uma vez que o empreendimento tornar-se-á um Pólo Gerador de Tráfego 

de forte impacto em uma região que ainda tem grandes glebas de solo a serem 
parceladas e ocupadas, complementar o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
apresentado, com um Estudo de Impacto Viário, obedecendo diretrizes da Secre-
taria Municipal de Trânsito e Transportes, que deverá encaminhar o Estudo  para 
apreciação junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ;
12. Todas estas exigências deverão ser atendidas e serem submetidas à apreciação 
e aprovação da Coordenadoria de Meio Ambiente e outros órgãos municipais per-
tinentes, antes de seguirem para aprovação dos órgãos estaduais. A critério da Co-
ordenadoria de Meio Ambiente, ou sob solicitação de um terço dos conselheiros 
do COMDEMA SC, as medidas para atender as exigências supracitadas, deverão 
ser submetidas novamente à aprovação deste Conselho.    
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos faz ainda as 
seguintes recomendações:
1. Que em cada bloco seja implantado tanque para armazenamento de água plu-
vial visando, além da retenção de água superficial, seu aproveitamento para rega 
de áreas verdes dos condomínios, bem como a limpeza (lavagem) de áreas sociais;
2. Que seja implantado sistema de medição individual de consumo de água como 
já foi realizado recentemente no conjunto habitacional do CDHU de São Carlos;
3. Que se estabeleça parceria com os outros empreendimentos habitacionais e co-
merciais existentes no Parque Faber, para implantação de um sistema de ciclovia 
e de passeio público amplos e seguros, para que os condôminos e população em 
geral possam trafegar de bicicleta ou a pé entre as áreas habitacionais e comer-
ciais da região, de forma rápida e segura;
4. Elaborar e implementar um programa de educação ambiental para os condômi-
nos e visitantes, que tenha atividades durante o período de vendas dos imóveis; 
durante a ocupação dos apartamentos; um ano após a ocupação, dois anos após 
sua ocupação e cinco anos;
5. Uma vez que o empreendimento possui áreas verdes, implantar programa de 
segregação, coleta e tratamento de resíduos orgânicos compostáveis (restos de 
alimentos e restos de poda de jardim e árvores) através de uma ou mais com-
posteiras comunitárias que transformados em “adubo orgânico” ajudarão na con-
servação do solo e manutenção das áreas verdes, diminuindo custos municipais 
com coleta de lixo e mitigando os impactos dos resíduos lançados em aterros 
sanitários;
6. Nas vias públicas no interior do condomínio implantar pavimento com bloque-
tes inter-travados que contribuem: a) com o aumento do albedo (quantidade de 
luz refletida por um corpo), desta forma diminuindo o aquecimento local; b) para 
aumentar a retenção do escoamento de água superficial; c) a diminuição do uso 
de petróleo e derivados que geram emissões de carbono que contribuem com o 
aquecimento global; d) para a geração de  emprego,  contribuindo com a geração 
de renda e o desenvolvimento social;
7. Estabelecer convênio com cooperativas de catadores conveniadas com a Prefei-
tura Municipal de São Carlos, para integrar os condomínios do empreendimento 
ao Programa Municipal de Coleta Seletiva;
8. Uma vez que paira dúvida, difícil de ser sanada, senão com o tempo e após 
ocupação total da bacia para onde correm as águas e os veículos daquela região, 
sobre as dimensões dos impactos da alta densidade demográfica do empreendi-
mento em tela, o COMDEMA SC recomenda fortemente que o projeto seja revis-
to, reduzindo-se o potencial  número de novos habitantes através da redução de 
pelo menos  20% da área construída total.     
Diante do exposto, o COMDEMA-SC, atendidas as exigências acima referidas, 
manifesta-se favorável à aprovação do “Projeto de Parcelamento de Solo para fins 
Habitacionais do Loteamento Residencial Monte das Araucárias,”. 
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 11 de agosto de 2009. 
REFERÊNCIA: Projeto de Parcelamento de Solo para fins Habitacionais do Lotea-
mento Residencial Monte das Araucárias
INTERESSADO: MRV Engenharia e Participações S/A
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 11/08/09
Votos favoráveis: 09
Votos contrários: 0 
Abstenções: 0

PARECER COMDEMA Nº 10/2009
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Septuagésima Nona  Reunião Ordinária, realizada em 28 de julho de 2009, a par-
tir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre apreciação do “Projeto Executivo de Infraestrutura para Implantação 
da Cidade da Energia” situada na Estrada Municipal Guilherme Scatena – SCA 010, 
Área da Fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste no  Município de 
São Carlos (processo Administrativo Municipal número 16560/09). 
1. RELATÓRIO: Projeto 1ª Fase da CIDADE DA ENERGIA
Em 02 junho de 2009, através do ofício 203/09 -P, os projetos para implantação 
da primeira fase da Cidade da Energia foram enviados para apreciação do COM-
DEMA-SC. Imediatamente, por via eletrônica a Coordenadoria de Meio Ambiente 
comunicou aos conselheiros sobre a presença dos projetos de “Duplicação da Ro-
dovia Municipal Guilherme Scatena” e implantação dos “Pátios de Estacionamen-
to” e “Pavilhão de Exposições” para implantação da Cidade da Energia.
A “Cidade da Energia” pretende ser um centro permanente de exposição de tec-
nologias para produção de energias renováveis, visando contribuir para a pro-
gressiva substituição, na matriz energética mundial, do petróleo (combustível de 
origem fóssil, gerador de gases de efeito estufa que aumentam o aquecimento 
global)  que foi a principal fonte de energia do último século.
Aproveitando a localização geográfica estratégica do município de São Carlos, no 
centro do estado de São Paulo; bem como de ímpar condição científica e cultural - 
São Carlos reúne duas grandes universidades públicas e duas unidades de pesqui-
sa da Embrapa Agropecuária, além de outros centros de ensino e pesquisas priva-
dos de grande relevância -, o projeto “Cidade da Energia” é fruto de uma parceria 
entre o Poder Executivo Federal, a ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos, a Embrapa e a Prefeitura Municipal de São Carlos. 
Na 76ª  reunião ordinária deste Conselho havia sido aprovada uma manifestação 
da Câmara Técnica de Educação Ambiental, solicitando informações sobre o pro-
jeto Cidade da Energia, uma vez que houve grande veiculação na imprensa local 
sobre os convênios firmados entre as citadas instituições para tanto. Na ocasião fi-
cou estabelecido que pelo menos um membro de cada Câmara Técnica do  COM-
DEMA SC seria colocado à disposição da equipe que estava realizando o projeto, 
no sentido de contribuir para que o projeto tivesse a colaboração de membros 
deste Conselho já no seu início. Consultado, o Assessor para Projetos Especiais da 
PMSC, João Pedrazzani, consentiu imediatamente,  sugerindo que representantes 
da Embrapa Pecuária Sudeste e da UFSCar, participassem dessa comissão. Contu-
do, antes que fosse possível realizar esta reunião, devido a dificuldades de agen-
da, a primeira versão do projeto foi entregue para apreciação deste Conselho.
Na 78ª Reunião Ordinária do COMDEMA SC , os projetos da primeira fase da Cida-
de da Energia foram expostos e debatidos neste Conselho tendo como expositor 
o Prof. João Pedrazzani. Vários questionamentos dos conselheiros foram respon-
didos e foi estabelecido que após exame pelas Câmaras Técnicas do COMDEMA 
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SC,  os projetos seriam definitivamente apreciados por este Conselho na reunião 
ordinária do mês de julho
Após convocação de membros de todas Câmaras Técnicas, foi realizada no dia 20 
de julho de 2009, na sede da Coordenadoria de Meio Ambiente, a partir das 17h, 
uma reunião com a finalidade de examinar de forma mais detalhada os projetos 
da primeira fase da Cidade da Energia. 
Destacou-se nesta reunião a relevância socioambiental do projeto e seus efeitos 
positivos para nossa sociedade, e se examinou como o projeto, especialmente o 
da “Duplicação da rodovia Guilherme Scatena”, interfere no complexo conhecido 
como Pólo Ecológico - Centro de Difusão de Educação Ambiental de São Carlos - , 
que reúne quatro unidades municipais de extrema relevância ambiental: Parque 
Ecológico, Captação de Água do Espraiado, Horto Florestal, Horta Municipal, Bos-
que da Saúde (UFSCar). 
Ressaltou-se a importância da Estação de Captação de Água do Espraiado para 
São Carlos, e o fato de que boa parte da duplicação da estrada Municipal Guilher-
me Scatena está situada na bacia de captação, e que a pista a ser duplicada passa 
a menos de 100 metros da referida Captação. Muitos outros aspectos dos projetos 
foram examinados e muitas sugestões foram feitas para aprimorar a qualidade 
ambiental deste projeto.Ficou evidente, principalmente ao verificar que o projeto 
de duplicação conta também com a previsão de implantação de uma ciclovia que 
chegue até o pavilhão de exposições, que já houve grande esforço dos projetistas 
em agregar ao projeto recursos que valorizem a proteção e a melhoria da quali-
dade ambiental.
Verificou-se ainda que o impacto das obras sobre a vegetação é pequeno, pois em  
sua maior parte, as obras deverão ser implantadas em áreas ocupadas por vege-
tação do tipo capim braquiária. Os maiores impactos serão da supressão de uma 
faixa de eucalipto e sub-bosque da Pista da Saúde da UFSCar, uma pequena faixa 
de cerrado tipo campo sujo da Fazenda Canchim e a supressão de árvores para  o 
alargamento da passagem de animais silvestres no corredor ecológico Engenho 
Velho Canchim. Além disso será necessária a supressão de aproximadamente 06 
(seis) árvores isoladas. Os projetistas já procuraram evitar ao máximo possível o 
corte de árvores, especialmente vários exemplares de Araucárias existentes na 
frente da atual entrada da Embrapa Pecuária Sudeste.
Parecer Conclusivo: 
Em sua 19ª Reunião Extraordinária o Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de São Carlos, foram examinados os projetos das obras para implantação 
da primeira fase da Cidade da Energia, contidos no processo administrativo mu-
nicipal nº16560/09, e este conselho manifesta-se favoravelmente à execução dos 
mesmos, desde que, atendidas as seguintes exigências:
1. Elaborar e apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano; da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Co-
ordenadoria de Meio Ambiente, o projeto de Gerenciamento dos Resíduos de 
Construção Civil, conforme exigência da Lei Municipal n°• 13867/06. Salienta-se 

a necessidade de propor uma adequada destinação das raízes dos eucaliptos que 
deverão ser suprimidos na “Pista da Saúde” da UFSCar.
2. Dentro dos Projetos de sinalização das novas pistas que serão construídas da 
nova Rodovia Guilherme Scatena  para acesso à Cidade da Energia, destacar:
a) O Pólo Ecológico de São Carlos - Centro de Difusão de Educação Ambiental e 
todas as suas unidades (Parque Ecológico - Dr. Antônio Teixeira Viana, Horto Flo-
restal – Navarro de Andrade, Estação de Captação do Espraiado, Horta Municipal 
– Centro de Educação Ambiental em Agroecologia e Pista da Saúde);
b) O trecho em que a Rodovia passa pela APREM Monjolinho – Área de Proteção e 
Recuperação de Mananciais;
c) Os locais em que a Rodovia passa por Áreas de Preservação Permanente;
d) Os locais com passagem para animais silvestres;
e) Em toda estrada colocar placas para sensibilização do transeunte sobre a im-
portância de manter o local limpo, evitando a exposição de lixo de qualquer or-
dem (como forma de mitigar o aumento da poluição difusa advinda do enorme 
fluxo de veículos).
3. Elaborar detalhadamente nos projetos os acessos por ciclistas e pedestres às 
diferentes unidades do Pólo Ecológico e principalmente a comunicação ou o trá-
fego de pedestres e ciclistas entre essas unidades;
4. Nos pontos em que as pistas cruzam com o corredor ecológico recém forma-
do entre as reservas florestais de Mata Atlântica  das Fazendas Engenho Velho e 
“Canchim” ( Embrapa Pecuária Sudeste), projetar passagem de animais silvestres 
do tipo “corredor com dois pulos”, redutores de velocidade e placas de alerta, além 
das passagens subterrânea e aérea;
5. Nos projetos de arborização, prever a arborização do canteiro central das pistas 
da nova Rodovia Guilherme Scatena, podendo nos trechos em que este for mais 
estreito, utilizar palmáceas típicas da região como, por exemplo, Jerivá, e nos tre-
chos em que o canteiro for mais largo utilizar  espécies arbóreas;
6. Nos trechos nos quais a estrada  corta a Bacia de Captação de Água do Espraia-
do, prever poços de infiltração e se possível lagoas de retenção visando mitigar os 
efeitos do aumento da impermeabilização do solo; 
7. Verificar nos trechos em que a estrada corta a Bacia de Captação do Monjolinho 
se há necessidade de implantação de curvas de nível e outros mecanismos de 
proteção do solo para evitar assoreamento do Rio Monjolinho;
8. Face à dimensão da obra e à fragilidade ambiental do Manancial do Rio Mon-
jolinho, implantar o canteiro de obras (onde ficam os caminhões, materiais de 
construção, tanques e etc.) para duplicação da Rodovia Guilherme Scatena fora 
da microbacia de Captação de Água do Espraiado;
9. Complementar os Projetos de Arborização já apresentados, atendendo ao Pla-
no Municipal de Arborização Urbana, Decreto nº 216/09, especialmente no que 
concerne à necessidade de arborização dos estacionamentos;
10. As supressões de árvores nativas e de sub-bosque deverão ser autorizadas por 
Órgão Estadual competente (DEPRN), atendendo às normas de reposição florestal 

indicadas por ele. A ponte sobre o Rio Monjolinho e outras Áreas de Preservação 
Permanente que eventualmente sejam transpostas pela pista, também deverão 
ter seus projetos autorizados pelos Órgãos do Estado: DEPRN – Departamento Es-
tadual de Proteção e Recuperação de Recursos Naturais, DAEE – Departamento de 
Água e Energia Elétrica. Estas autorizações deverão ser previamente apresentadas 
ao Órgão Ambiental do Município antes do início de suas execuções;
11. Prever um espaçamento adequado entre a Cidade da Energia e as Reservas 
Florestais de Cerrado e de Mata Atlântica da Embrapa Pecuária Sudeste, que 
são os dois maiores fragmentos florestais do Município de São Carlos, que fun-
cione como zona de amortecimento entre os Centros de Exposições da Cidade 
da Energia e as áreas destinadas à vida silvestre. Todas as medidas supracitadas 
deverão ser encaminhadas para aprovação do Órgão Ambiental do Município, o 
qual deverá noticiar este conselho e se necessário submeter à nova apreciação 
do COMDEMA.
RECOMENDAÇÕES:
Além das exigências acima descritas este Conselho recomenda:
1. O estabelecimento de uma parceria entre a UFSCar e a Prefeitura Municipal para 
expansão da produção de mudas; que a área pertencente à UFSCar localizada 
atrás do Horto Florestal  seja em parte utilizada para o aumento da produção de 
mudas (construção de novos viveiros) e em parte para formação de um bosque;
2. Elaborar e executar um projeto de Educação Ambiental especialmente dirigido 
à população que trafega e que se utilizará das pistas (inclusive da ciclovia):
a) população que se utiliza rotineiramente da rodovia para acessar locais de habi-
tação, trabalho e lazer;
b) População que se utilizará da Rodovia para acesso às atividades da Cidade da 
Energia;
Diante do exposto, o COMDEMA-SC, atendidas as exigências acima referidas, 
manifesta-se favorável à aprovação do “Projeto de Exposição Executivo de Tecno-
logias Aplicadas ao Desenvolvimento da Energia”. 
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 11 de agosto de 2009. 
REFERÊNCIA: Projeto Executivo de Infraestrutura para Implantação da Cidade da 
Energia 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de São Carlos
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 11/08/09
Votos favoráveis: 09
Votos contrários: 0
Abstenções: 0

RAZÃO SOCIAL IM PROC
DATA 

DA BAIXA
ENDEREÇO DE ENTREGA

EVA VALENTINA DO NASCIMENTO - ME 124711 18967/03 30/04/93 HENRIQUE GREGORI 
INCIC TORN E MAQ IND COM LTDA 123700 12015/03 05/05/88 QUINTINO BOCAIUVA 
LUIZ CAMARGO DA SILVA 46554 10712/03 25/06/09 ANTONIO ROSSETE 
IRENE LOPES VASCONCELOS 46747 12502/03 03/07/09 VICTORIO BONUCCI
GERALDO CARIZANI 21151 24167/03 01/07/91 PARAGUAI
A J VISUAL S/S LTDA ME 43548 17287/03 27/07/07 AV SÃO CARLOS
MARCIA GRANDE LOPES DE SOUZA 30425 1143/03 31/05/08 TEXEIRA DE BARROS
SIMONE ANGELINO SILVA 44857 6475/03 08/12/08 SÃO SEBASTIÃO
MARISA PSICOLOGIA SS 47567 27136/03 20/01/09 TEIXEIRA DE BARROS 
ANTONIO CARLOS ROCHA 49159 7733/05 19/05/09 CAPITÃO BOA VENTURA (PIRACICABA)
UNIÃO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 47910 6680/04 31/05/07 DOMINGOS DIEGUES 
RAQUEL CECÍLIA GOY GIRARDI ME 48167 11993/04 19/06/09 ANTÔNIO BLANCO
APARECIDA DONIZETTI STENQUERVICHE - ME 49783 17929/05 20/02/09 BERNADINO DE CAMPOS 
GIZELDA LOPES FANTINELLI 19242 18484/09 05/03/09 RAIMUNDO CORREA 
SIVAL LIMA DA SILVA 40444 3524/99 21/07/09 IRMÃ MARIA SÃO FELIX
ANTONIO TIENGO NETO 28547 50926/90 14/01/09 AV PAULO VI 
VALDINA DA COSTA MARINELLI 52649 20305/07 07/07/09 RAY WESLEY
BENEDICTO MORENO TRANSPORTES ME, 54659 26665/08 17/06/09 SEBASTIÃO JOSÉ ALEXANDRE  
VJ - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, 53303 7726/08 06/01/09 VISCONDE DE INHAUMA 
FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS 54206 23411/08 26/11/08 NOEMINA SAMPAIO DE SOUZA 
FERNANDA CAMILA PESSOA DE LIMA 55076 11193/09 29/07/09 ESTADOS UNIDOS 

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito

A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram emitidos e enviados para os 
respectivos endereços as Certidões de Baixa de Lançamentos das empresas abaixo relacionadas:
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RAZÃO SOCIAL IM PROC
DATA DA
EMISSAO

ENDEREÇO DE ENTREGA Nº

ACACE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATIVA LTDA ME 54.272 24446/08 18/08/09 GENERAL OSORIO 421
AGNES APARECIDA PRADO PINTO - ME 55.221 13828/09 19/08/09 ALBINO TRIQUES 61
ASS - ASSESSORIA EM SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54.776 5892/09 20/08/09 FRANCISCO FIORENTINO 676
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE POLIM. BIODEGRADAVEIS E COMPOSTAVEIS - ABICOM 55.500 18327/09 18/08/09 SALOMAO ASSEF 92
ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS DE SÃO CARLOS 52.977 1486/08 19/08/09 AL DAS CRISANDALIAS 440
AUTO POSTO RIVIERA DE SÃO CARLOS LTDA 54.700 2396/09 18/08/09 DR SERAFIM V DE ALMEIDA 700
BIOTECH BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME 51.709 6139/07 19/08/09 SANTOS DUMONT 800
CARLOS EDUARDO LUPORINI 38.907 10583/97 19/08/09 PADRE TEIXEIRA 2074
COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA 49.565 14613/05 18/08/09 IWAGIRO TOYAMA 425
CONGLO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 54.346 25515/08 19/08/09 PASS. DOS FLAMBOYANTS 200
CONTAX SERVICOS CONTAEIS LTDA - ME 55.444 17295/09 17/08/09 PEDRO FERNANDES ALONSO 70
COOP DE CREDITO RURAL E DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES CREDIGUACAU 39.781 17955/02 18/08/09 CONDE DO PINHAL 2279
COSTANZO INCORPORADORA LTDA - EPP 50.514 8230/06 18/08/09 PEDRO FERNANDES ALONSO 609
CPE - CONSULTORIA EM PLASTICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA 47.504 24120/03 17/08/09 RUI BARBOSA 875
DE SOUZA & VIDOTTI COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA 55.441 17211/09 18/08/09 JOSE FORTUNA 386
DIVINO FERREIRA GONCALVES ME 55.556 19547/09 19/08/09 JESUINO DE ARRUDA 2725
ELIANDRA E CORREA LTDA ME 55.450 17417/09 18/08/09 AV DAS AZALEAS 468
ELISANGELA GAMA 55.041 10786/09 19/08/09 TREZE DE MAIO 2432
FABRICIO ZANCANELLA 54.664 535/09 18/08/09 ANTONIO RODRIGUES CAJADO 2700
FERRARI & FERRARI COME DE AUTO PEÇAS DE S CARLOS LTDA-ME 44.506 2771/03 18/08/09 TREZE DE MAIO 1647
GHANDI SECAF VEICULOS LTDA 41.162 8344/01 20/08/09 SÃO CARLOS 966
GRUPO DA FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO BATUIRA 52.586 19443/07 18/08/09 ANTONIO RODRIGUES CAJADO 2087
HENRY DOMINGUES COMERCIO E SERVICO ME 54.355 20439/08 18/08/09 JOSE BONIFACIO 638
J C G - CENTRO DE SERVICOS DIGITAIS LTDA 48.367 91118/04 19/08/09 ANTONIO RODRIGUES CAJADO 1009
JACIRA BRAMBILA E CIA LTDA 55.176 13311/09 19/08/09 RISKALA HADDAD 1400
JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO 52.047 12483/07 18/08/09 D CARMINE ROCCO 886
JOTEZE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 55.007 10066/09 18/08/09 PAULINO B DE A SAMPAIO 852
LARISSA MITRAUD ALVES 51.562 3439/07 19/08/09 SETE DE SETEMBRO 2775
LUIZ FERREIRA DE LIMA JUNIOR - ME 53.105 4445/08 18/08/09 BRUNO RUGGIERO FILHO 1475
MARAJOA - FACTORING MERCANTIL LTDA 46.505 10318/03 18/08/09 MARECHAL DEODORO 2269
MARCIA FREITAS MEDEIROS 20.085 5506/95 18/08/09 RUI BARBOSA 1364
MBR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 36.032 18623/03 17/08/09 VINTE E OITO DE SETEMBRO 1900
MOACIR CLOVIS PASSADOR JUNIOR 38.895 8844/97 18/08/09 DR GASTAO DE SÁ 916
OTAC ORGANIZACAO TECNICA, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DE CONDOMINIO 38.152 3073/03 18/08/09 PADRE TEIXEIRA 2395
R. DA S.RIBEIRO COMUNICACOES - ME 55.459 17138/09 18/08/09 DOMINGOS DE ANGELIS 423
SILVANO MAZARO ME 52.152 13415/07 18/08/09 JOSE MISSALI 1165

A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram emitidos e enviados para os 
respectivos endereços os alvarás de funcionamento das empresas abaixo relacionadas:

SUELI MARIA ZAGATO PEREIRA 55.387 16305/09 18/08/09 PAULO VI 513
THIAGO BIOLCATI FERNANDES 55.495 18360/09 18/08/09 FRANCISCO FIORENTINO 579
TIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA SINALIZACOES ME 55.386 16338/09 20/08/09 DOMINGOS DIEGUES 1060
ULISSES PIEDADE DELFINO - PECAS - ME 51.894 12353/06 18/08/09 AUGUSTO MARIA PATRIZZI 341
VICTOR CARLOS BONUCCI - ME 51.930 10235/07 20/08/09 BELA CINTRA S/N

E o alvará provisório da empresa:

RAZÃO SOCIAL IM PROC
DATA DA
EMISSAO

ENDEREÇO DE ENTREGA Nº

GONCALVES E GONCALVES AUTO MOTO ESCOLA POPULAR LTDA 49.958 22240/05 20/08/09 BELARMINO I DE SOUZA 80

São Carlos, 21 de agosto de 2009.
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito
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PREFEITURA DE

A revista Construção e Mercado – 
uma das mais importantes publicações 
do setor no país – trouxe na edição n.º 97, 
de agosto, a matéria “Construção de com-
plexo hospitalar”, apresentando a obra de 
construção do Hospital Escola Municipal 
de São Carlos “Prof. Dr. Horácio Carlos 
Panepucci”, cujo projeto é do renomado 
arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé. O 
objetivo da matéria é comparar o valor do 
orçamento da obra, R$ 49,3 milhões, com 
a tecnologia aplicada pelo arquiteto.

“Inevitável perguntar: como fazer 
caber tanta tecnologia em apenas R$ 
1.617,91/m²?”, diz a reportagem de Mi-

rian Blanco com apoio de engenharia de 
Juliana Cristina Teixeira. Graças ao ou-
sado projeto de Lelé – que foi doado à 
Prefeitura de São Carlos ainda em 2004 
–, o Hospital Escola Municipal tem um 
moderno sistema de iluminação e venti-
lação naturais.

A maior parte dos R$ 49,3 milhões, 
32,77% do orçamento, é direcionada à 
estrutura metálica do prédio, que garan-
te iluminação natural por pelo menos dez 
horas por dia, além de ventilação natural, 
que pode ainda ser complementada por 
ventiladores instalados em entradas de ar 
situadas sobre o espelho-d’água.

De acordo com os levantamentos fei-
tos pela revista Construção e Mercado, a 
tecnologia aplicada na estrutura metálica 
justifica o orçamento da obra do Hospital-
Escola. A revista ouviu o diretor de obras 
de edificações da Prefeitura e responsável 
pela fiscalização da construção, Vaico Os-
car Preto Filho.

“A inteligência da arquitetura permite 
que, a cada hora, todo o volume do ar no 
interior do hospital seja renovado de dez 
a doze vezes. Apenas ambientes especí-
ficos (como tomografia, centro cirúrgico, 
UTI, por exemplo) possuem climatização 
artificial por exigência de normas técni-

cas”, ressaltou à revista o diretor de obras 
da Prefeitura.

Repercussão – A reportagem da 
revista é importante para demonstrar a 
grandeza do projeto iniciado ainda em 
2004. A vinda do presidente Lula em 
março de 2005 para iniciar as obras já de-
monstrava o que significaria a construção 
do Hospital-Escola. Além de um hospital, 
a cidade está ganhando um novo con-
ceito em saúde, que integra a parceria da 
Universidade Federal de São Carlos, com 
o curso de Medicina, e da Prefeitura e a 
tecnologia voltada ao benefício da popu-
lação. 

Revista nacional de construção civil 
exalta tecnologia do hospital Escola
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Acompanhe a programação cultural 
deste final de semana. Os espetáculos são 
promovidos pela Prefeitura de São Car-
los. No sábado (22), às 17h30, no Teatro 
de Arena “José Saffioti Filho”, acontece o 
show “Cinco Grandes do Samba”, com o 
grupo Conversa de Botequim. O grupo 
interpretará sucessos de cinco mestres da 
música brasileira: Ataulfo Alves, Nelson 
Cavaquinho, Geraldo Pereira, João No-
gueira e Paulinho da Viola, além de contar 
um pouco da história de cada um. A classi-
ficação etária é livre e a entrada é gratuita.

Também no sábado, às 20h, no Teatro 
Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, a 
Cia. Teatral Impróprio apresenta “Conto de 
Farpas”. O espetáculo é de improvisação 

teatral e o público participa na constru-
ção da história. Elaborado com base no 
treinamento proposto pelo dramaturgo e 
diretor inglês Keith Johnstone, é dirigido 
e apresentado pelo são-carlense Leandro 
Alves. Formado em direção e atuação pela 
Universidade Federal de Ouro Preto e há 
cinco anos está na estrada, Leandro Alves 
apresentou no ano passado o espetáculo 
“Carteado”, no Sesc Pompéia, e agora, com 
o “Conto de Farpas”, ele se apresenta pela 
primeira vez em sua terra natal.

Um personagem chamado Oneswo, 
expulso dos contos de fadas das terras 
distantes, encontra nos palcos das terras 
próximas o lugar ideal para contar seu 
Conto de Farpas. Ajudado pela musicista 

Dó-Ré-Mi e pela Gata de Botas, Oneswo, 
de improviso, utiliza as sugestões do pú-
blico e comandos especiais feitos pela 
Gata para contar uma história diferente a 
cada noite. A classificação etária é a partir 
dos 16 anos. Ingressos R$ 30,00 e R$ 15,00.

No domingo (23), às 18h, o Teatro 
Municipal é palco do espetáculo teatral 
espírita “Laços Eternos”, que conta a histó-
ria de Nina, que com 15 anos, muito fraca, 
acaba adoecendo seriamente e morre. Ao 
despertar no plano espiritual encontra 
Cordélio, seu mentor e amigo, que vai lhe 
prestar uma grande ajuda.

Nina, não se conformando com a se-
paração dos pais e irmãos, implora para 
voltar. Na tentativa de confortá-la Cordé-

lio lhe dá a chance de rever sua vida ante-
rior para que possa compreender melhor 
sua atual estada no plano espiritual. Mais 
que uma história, “Laços Eternos” é uma 
verdadeira lição de vida. 

A classificação etária é livre. Ingres-
sos R$ 40,00 e R$ 20,00. Frequentadores 
de centros espíritas pagam meia-entrada 
mediante apresentação de convite retira-
do na Biblioteca da União das Sociedades 
Espíritas. A realização desse espetáculo é 
da Produção Roteiro.

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Viei-
ra Perdigão” fica na rua Sete de Setem-
bro, 1.735.

Outras informações pelo telefone (16) 
3371-4339 e www.saocarlos.sp.gov.br. 

“conto de Farpas” é uma das atrações no Teatro municipal
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