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 ► VANDALISMO

Mesmo após nova pintura e um 
aviso proibindo colar cartazes, sob 
pena de multa conforme legislação 
vigente, a prática continua, inclusive 
em pontos de ônibus pintados recen-
temente. • Pág. 2

 ► SAÚDE

A Prefeitura realiza nos dias 29 e 
30 deste mês a Campanha de Vacina-
ção Contra a Raiva Animal. A meta é 
vacinar 31 mil cães e gatos em 39 pos-
tos espalhados pela área urbana do 
município. • Pág. 4

 ► SEGURANÇA

A Defesa Civil fechou os seis pri-
meiros meses de 2009 com 604 aten-
dimentos, com ocorrências bem varia-
das à população, além do auxílio aos 
órgãos externos, como o Corpo de 
Bombeiros. • Pág. 2

 ► ÁREA RURAL

A Secretaria de Fazenda vai orien-
tar os proprietários de imóveis rurais 
na Declaração do Imposto sobre a 
propriedade Territorial Rural (DITR), 
que deve ser entregue até o dia 30 de 
setembro. • Pág. 2

 ► HISTÓRIA

Dom Helder Câmara substitui 
nome de rua na Vila Marina

São Carlos prestou homenagem aos 100 anos de nascimento e 10 anos 
da morte de Dom Helder Câmara – ele agora é nome de rua na Vila Marina 
substituindo nome de torturador da ditadura militar. • Pág. 2
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A Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar) promoveu, na segunda-feira 
(24), no Anfiteatro “Bento Prado Jr.”, a me-
sa-redonda “Democracia, Memória e Di-
reitos Humanos no Brasil”, que teve como 
convidado especial o ministro Paulo de 
Tarso Vannuchi, da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública – ele ministrou a palestra “Direito 
à Memória e à Verdade”. O evento faz par-
te das homenagens de São Carlos aos 100 
anos de nascimento e 10 anos da morte 
de Dom Helder Câmara, que também pas-
sou a dar nome para rua em substituição 
ao nome de torturador da ditadura militar.

Após a palestra, o ministro e autorida-
des municipais fizeram o descerramento 
da placa oficializando a substituição do 
nome da rua no bairro Vila Marina, na zona 
norte da cidade, que passa a ser denomi-
nada “rua Dom Helder Câmara”, após a re-
tirada da homenagem a Sérgio Fernando 
Paranhos Fleury, delegado que coman-
dou torturas a presos políticos durante a 
ditadura militar. A alteração do nome foi 
determinada por lei aprovada pela Câma-
ra Municipal  no dia 12 de maio deste ano. 

A mudança do nome da rua foi proposta 
pelo presidente da Câmara, vereador Li-
neu Navarro, com apoio dos moradores 
que elaboram um abaixo-assinado.

A nova denominação corrige um 
equívoco histórico, passando a homena-
gear uma personalidade que lutou pela 
paz e pela liberdade. Dom Hélder Pessoa 
Câmara, um dos fundadores da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
arcebispo emérito de Olinda e Recife, foi 
reconhecido defensor dos direitos huma-
nos, combatente da ditadura e indicado 
quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz.

Para o ministro Vannuchi, mais uma 
vez São Carlos é um exemplo a ser segui-
do. “Cito isso em todas as minhas entrevis-
tas e em seminários dos quais participo. 
Primeiro aspecto importante é a valoriza-
ção da figura de Dom Helder, 100 anos do 
seu nascimento e 10 anos da sua morte, 
intrépido defensor dos direitos humanos, 
dos pobres e transformador das estrutu-
ras da igreja e fundador da Comissão Epis-
copal Latina Americana. Por outro lado 
porque, definindo o tema dos direitos hu-
manos como um tema da educação, não 

podemos lembrar na escola de pessoas 
que se destacaram pela violação da lei, 
violação das regras de convívio humano, 
pela prática da tortura”.

O descerramento da placa fez parte 
das comemorações, em São Carlos, do 
centenário de nascimento de Dom Hélder 
Câmara, cuja programação incluiu tam-
bém uma sessão solene da Câmara Muni-
cipal, à noite, no auditório “Professor Sér-
gio Mascarenhas”, no Instituto de Física de 
São Carlos (USP), comemorativa ao cente-
nário do nascimento de D. Helder Câmara.

A Câmara Municipal exibiu um vídeo 
produzido antes da morte de Dom Helder 
(1999) e em que o religioso mostra um 
pouco do seu trabalho e fala das suas con-
vicções. No final da cerimônia o ator Tar-
cio Costa fez uma performance, por meio 
de uma poesia de cordel, contando a vida 
de Dom Helder Câmara.

Ações positivas – Em São Carlos, a 
Prefeitura se empenha para que os direi-
tos dos cidadãos sejam respeitados. Hoje 
existem 31 conselhos implantados na ci-
dade e em pleno funcionamento, atuan-

do em diversas áreas, desde a infância e 
juventude, com a implantação de medi-
das reconhecidas nacionalmente nessa 
área, bem como no atendimento à mu-
lher vítima de violência e ao idoso.

HomenAgens dA PrefeiturA

Como hoje (27) completam-se 10 
anos de falecimento de Dom Helder 
Câmara – e este ano também celebra-
se o centenário de seu nascimento 
–, a Prefeitura, através da Secretaria 
de Cidadania e Assistência Social, do 
Fundo Municipal de Solidariedade e 
da Coordenadoria de Artes e Cultura, 
realiza a partir das 19h, no Cine São 
Carlos, um ato de celebração com a 
participação do monge beneditino 
Marcelo Barros, que foi secretário 
para Ecumenismo da Arquidiocese 
de Olinda e Recife, e  a  projeção do 
documentário “O Santo Rebelde”, so-
bre a vida do bispo, dirigido por Erica 
Bauer, professora de Artes Visuais da 
UnB, que também estará presente ao 
evento.

A Defesa Civil de São Carlos, órgão li-
gado à Secretaria Municipal de Governo, 
fechou os seis primeiros meses de 2009 
com 604 atendimentos. As ocorrências 
variam bastante. Vão desde recolhimento 
de animais em vias públicas, quedas de 
árvores, detecção de edificações com ris-
co de desabamento e auxílio aos órgãos 
externos.

Das ocorrências que mais se destaca-
ram estão incêndios em residência e em 
terrenos baldios. Para a Prefeitura, esses 
números são expressivos, mostrando o 
importante trabalho tanto de funcioná-
rios da Defesa quanto dos voluntários. 
A Defesa Civil passa por um processo de 
reestruturação, e já foram solicitados ao 
ministro Tarso Genro, em agosto, recur-
sos no valor de R$ 210 mil para o órgão e 
R$ 395 mil para a criação do Observató-

rio da Segurança Pública. 
 
Comdec – A Comissão Municipal 

de Defesa Civil (Comdec) concluiu 
nessa semana o Plano de Contingên-
cia e o recadastramento dos volun-
tários do órgão. Ele orienta o planeja-
mento do município para o período de 
chuvas, que se inicia em novembro e 
se estende até março do próximo ano. 
Envolve várias secretarias municipais e 
órgãos externos à prefeitura. Nele estão 
listados os recursos materiais à dispo-
sição da Defesa Civil para os casos de 
emergência.

Da relação de 136 voluntários cadas-
trados voluntários, 64 foram classificados 
como ativos e disponíveis. Eles serão con-
vidados a participar dos treinamentos or-
ganizados pela Comdec.

Defesa Civil fecha o semestre com 600 atendimentos
A Prefeitura, por meio da Secretaria 

Municipal de Fazenda, vai orientar os pro-
prietários de imóveis rurais na Declaração 
do Imposto sobre a propriedade Territo-
rial Rural (DITR), que deve ser entregue à 
Receita Federal até o dia 30 de setembro.

Essa orientação será prestada pela 
Seção de Fiscalização do ITR da Secretaria 
Municipal de Fazen-
da, localizada no SIM 
– Serviços Integrados 
do Município do cen-
tro, na rua Major José 
Inácio, 2.114, esquina 
com a rua D. Alexan-
drina.

A Receita Fede-
ral vem assinando 
convênios com os 
municípios brasilei-
ros para que eles se 
responsabilizem pela 
fiscalização, cobrança 
e arrecadação deste 
imposto que é de competência federal, 
mas que deixa de ser fiscalizado em razão 
da grande extensão rural dos municípios.

No estado de São Paulo, mais de 200 
cidades já estabeleceram esse convênio, 
entre elas São Carlos e outras da nossa re-
gião, casos de Ribeirão Preto, Araraquara, 
Piracicaba, além de Campinas e Bauru.

O convênio entre a Prefeitura de São 
Carlos e a Receita Federal, firmado no fi-
nal de 2008, passou para o município essa 
responsabilidade e, por isso, a Secretaria 
Municipal de Fazenda criou em sua estru-
tura a Seção de Fiscalização do ITR.

A Receita Federal permite, a partir do 
estabelecimento do convênio, que os mu-
nicípios tenham acesso às informações 
declaradas pelos proprietários dos imó-
veis rurais e assim possam averiguar se os 
dados declarados estão de acordo com a 
realidade do imóvel. 

De acordo com o superintendente 
de Administração Tri-
butária da Prefeitura, 
Rafael Taboada, como 
não há orientação e 
fiscalização muitos 
proprietários podem 
declarar de maneira 
errônea o ITR, o que 
gera uma distorção 
nos valores pagos. 

“Muitos proprie-
tários, até por falta 
de orientação, não 
declaram de manei-
ra correta o seu ITR 
e esse fato gera o re-

colhimento de valores equivocados. Hoje 
muitos destes proprietários pagam ape-
nas o valor mínimo, que é de R$ 10 por 
ano, mesmo em casos de grandes áreas 
rurais”, explicou Taboada.

O convênio estabelecido com a 
Receita Federal é mais uma passo no 
sentido de melhorar a arrecadação 
no nosso município. Esse convênio 
é muito importante, uma vez que o 
repasse, que era de 50%, passa para 
100% do valor arrecadado, possibili-
tando assim que o município tenha 
mais recursos para investir.

Prefeitura vai orientar proprietários rurais na declaração do ITR

Abrigos de ônibus sofrem com cArtAzes colAdos ilegAlmente

A Prefeitura anunciou, no dia 4 de junho, a reforma de 114 abrigos de ônibus em diver-
sos locais da cidade, principalmente aqueles que concentram um maior número de pessoas. 

Mesmo após nova pintura e um aviso proibindo colar cartazes, sob pena de multa con-
forme legislação vigente, a prática continua. É possível verificar cartazes colados em vários 
abrigos de ônibus, alguns anônimos e outros informando a realização de eventos, festas ou 
demais informes. Essa prática, além deixar o local com aspecto de sujeira, traz prejuízos aos 
cofres públicos municipais, mantido com arrecadação dos impostos da população.

O grande objetivo da Prefeitura, ao iniciar a reforma dos abrigos, foi o de aumentar o 
conforto da população que depende do transporte coletivo municipal. Infelizmente uma mi-
noria da população desrespeita a lei e prejudica o bem-estar da grande maioria.

A Prefeitura solicita a colaboração de todos para manter locais públicos como esses lim-
pos e em condições dignas de uso da população são-carlense. A Prefeitura ressalta que não 
conseguirá manter a cidade bonita e limpa sem a colaboração de todos.

Às pessoas ou empresas que necessitarem divulgar seus eventos, comunicados e de-
mais informes a Prefeitura solicita compreensão e a busca por maneiras de divulgação que 
não atrapalhem o bem-estar da maioria e que não transgridam a lei.

Andrea Villas Boas/PMSC

Dom Helder Câmara substitui 
nome de rua na Vila Marina
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decretos

decreto nº 369
de 26 de Agosto de 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão, no valor de R$ 40.000,00.
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 21.330/09, 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$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento 
vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

18.02.00 3.3.90.30 001 04.121.0117.2.057 5.000,00

18.02.00 3.3.90.39 001 04.121.0117.2.057 10.000,00

18.01.00 3.3.90.30 001 04.121.0117.2.055 5.000,00

18.01.00 3.3.90.39 001 04.121.0117.2.055 20.000,00

TOTAL 40.000,00

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$

17.02.00 3.3.90.30 001 15.451.0119.1.031 40.000,00

TOTAL 40.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 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 370
de 26 de Agosto de 2009

Suplementa dotações na Fundação Educacional São Carlos - FESC, no valor de 
R$ 89.392,94.
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 21.328/09, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 14.832, de 15 de dezembro de 2008, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2009, 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu ar-
tigo 6º, II, objetivando atender, afora o disposto no inciso I (limite de 10%), ao 
pagamento: g) os provenientes de excesso de arrecadação,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de 
R$ 89.392,94 (oitenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e qua-
tro centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

04.01.00 3.3.90.36 001 12.366.0006.2.165 19.500,00

04.01.00 3.1.90.13. 001 12.122.0003.2.160 3.900,00

04.01.00 3.1.90.11 001 12.122.0003.2.160 50.332,94

04.01.00 3.3.90.30 001 12.366.0006.2.165 4.600,00

04.01.00 3.3.90.39 001 12.122.0003.2.160 11.060,00

TOTAL 89.392,94

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 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 371 
de 26 de Agosto de 2009

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO DA TV EDUCATIVA 
DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial a prevista no artigo 8º da Lei Municipal nº 14.495, de 
9 de junho de 2008, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob 
o nº 556/08/FESC,
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 389, de 12 de agosto de 2008, e alte-
rações posteriores, que dispõe sobre a composição do Conselho de Programação 
da TV Educativa de São Carlos, criado pela Lei Municipal nº 14.495, de 9 de junho 
de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º (...)
(...)
II – Parte não governamental:
(...)
d) Centro Universitário Central Paulista - UNICEP
titular: Samuel Gatti Robles
suplente: Neise Talarico Saia

(...)
g) imprensa escrita de São Carlos
titular: Analice Gaspar Garcia (Jornal Primeira Página)
suplente: Valdir Robles (Jornal Gazeta Central)
(...)
i) SESI – Serviço Social da Indústria de São Carlos
titular: Adriana Moralles
suplente: Márcia Gonçalves Lima Santos
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 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 372 
de 26 de Agosto de 2009

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial as que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.194, 
de 25 de julho de 2003, e tendo em vista o que consta do processo protocolado 
sob o nº 1.065/09/SMS,
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 302, de 21 de julho de 2009, que dis-
põe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
“Art. 1º (...)
I – REPRESENTANTES GESTORES
(...)
1.4. órgão regional da Secretaria de Estado da Saúde - DRS III
titular: Márcia Aparecida Bertolucci Pratta
suplente: Flávia Carina de Souza Leão 
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 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 373
de 26 de Agosto de 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Governo, 
no valor de R$ 8.300,00.
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 21.357/09, 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$ 
8.300,00 (oito mil e trezentos reais), suplementar à seguinte dotação do orçamen-
to vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

15.01.00 3.3.90.36 001 06.181.0129.2.073 8.300,00

TOTAL 8.300,00

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 4.4.90.52 001 06.181.0129.2.042 8.300,00

TOTAL 8.300,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 de agosto de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Atos dAs secretAriAs

comissÃo municiPAl de emPrego
Aos 10 dias do mês de setembro às 16:00 horas, a Secretaria Municipal de Traba-
lho, Emprego e Renda, convoca os membros da comissão municipal de emprego 
para reunião que se realizará no auditório do Departamento de Economia Solidá-
ria na Rua Jose Bonifácio, 885 – Centro, onde serão tratados os seguintes assuntos:
- Indicação de membro para compor a Comissão Municipal de Acompanhamento 
do Passe Emprego;
- Propostas de qualificação profissional através do PLANSEQ a ser apresentada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego;
- Plano de implantação do Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã, a ser im-
plantado em 2009;
- Demais assuntos de interesse da Comissão.
Sendo assim, registre-se e publique-se.
Em, 24 de agosto de 2009.
Emerson Ferreira Domingues
Secretario Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

editAl de reconVocAÇÃo
AssembleiA gerAl

Pelo presente, ficam reconvocados pais, alunos, professores e funcionários do 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO MANOEL TOBIAS a par-
ticiparem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 01/09/2009 
(primeiro de setembro de dois mil e nove), nesta cidade, na Rua Major Manoel 
Antonio de Mattos, 1561- Vila Nery-, em 1ª (primeira) chamada às 13 horas (treze 
horas), em 2ª chamada às 13h30min (treze horas e trinta minutos), para deliberar 
quanto a:
1.Reativação da APM da EMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS, nomeação do Presidente 
Provisório da APM e mudança do nome da entidade para APM do CEMEI CÔNEGO 

MANOEL TOBIAS adequando ao Decreto nº 146 de 07/05/2007;
2.Reforma do Estatuto  para adequação ao Novo Código Civil;
3.Eleição e posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da APM do CEMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS
São Carlos, 25 de Agosto de 2009.
Karina Maria D.C.Keppe Salatino
RG 23.717.39-6
Diretora da Escola

editAl de reconVocAÇÃo
AssembleiA gerAl

Pelo presente, ficam reconvocados pais, alunos, professores e funcionários do 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONSENHOR ALCINDO SIQUEI-
RA a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
31/08/2009 (trinta e um de agosto de dois mil e nove), nesta cidade, situada na 
Rua Antonio Spaziani, 243 – VILA JACOBUCCI – CEP 13567-330 em 1ª (primeira) 
chamada às 18 horas (dezoito horas), em 2ª chamada às 18h30min (dezoito horas 
e trinta minutos), para deliberar quanto a:
1.Reativação da APM da EMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA, nomeação 
do Presidente Provisório da APM e mudança do nome da entidade para APM 
do CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA adequando ao Decreto nº 146 de 
07/05/2007;
2.Reforma do Estatuto para adequação ao Novo Código Civil;
3.Eleição e posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da APM do  CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA
São Carlos, 25 de Agosto de 2009.
NEIDE CORDEIRO GOMES COUTO
RG 13.591.893-5
DIRETORA DA ESCOLA

editAl de conVocAÇÃo
AssembleiA gerAl

Pelo presente, ficam convocados pais, alunos, professores e funcionários do CEN-
TRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CONSUELO BRANDÃO TOLENTI-
NO a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia pri-
meiro de setembro de dois mil e nove, nesta cidade, na Rua Reinaldo Pizzani, 400 
– Antenor Garcia– CEP 13563-140, em 1ª (primeira) chamada às 11 horas (onze 
horas), em 2ª chamada às 11h30min (onze horas e trinta minutos), para deliberar 
quanto a:
1. FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DARIO RODRIGUES; 
2. APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL; 
3. ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA DIRETORIA EXECUTIVA E 
DO CONSELHO FISCAL.
São Carlos, 26 de agosto de 2009.
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet 
RG 34.154.151-5
Diretora da Escola

concursos PÚblicos e Processos seletiVos

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

LUCIA HELENA DE MOURA GUGELMIN 5º

São Carlos, 26 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 1575, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para 
tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmero do concurso: 216
funÇÃo: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

NEUVAIR APARECIDO GARBUIO 15

São Carlos, 26 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 a candidata 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. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, munida 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

BARBARA MONSIGNORE DE ALMEIDA 7º

São Carlos, 26 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, desis-
tiu de assumir a vaga a ele destinada:
nÚmero do concurso: 254
funÇÃo: MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
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nome ClassiFiCação

AFONSO FERREIRA DE MENEZES NETO 3º

São Carlos, 26 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

desistÊnciA de Processo seletiVo 009
 estÁgio remunerAdo

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada desistiu 
de assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto desclassificada:
curso: ciências sociais

nome ClassiFiCação

ALESSANDRA AZEVEDO DE ALMEIDA 6º

São Carlos, 26 de agosto de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

desistÊnciA
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, ficando, portanto, desclassificado:
concurso PÚblico: 216
funÇÃo: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

ROSEVALDO JOSE SALVADOR 14

São Carlos, 26 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 Pro-
PostAs de PreÇos conVite de PreÇos nº 018/2009 Processo n.º  
12734/2009 Aos 26 de agosto de 2009, às 14h30min,  reuniu-se na Sala de Licita-
ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos envelo-
pes de propostas de preços apresentados para o Convite de Preços supracitado. A 
Comissão procedeu à abertura dos envelopes de propostas de preços apresenta-
dos pelas empresas HABILITADAS, a saber: Arquitetura e Urbanismo Vercesi & Ca-
rabolante Ltda.; Fábrica Civil Engenharia de Projetos S/S; HDEL Projetos Constru-
ção e Comércio Ltda.; Márcio Pedrico Arquitetura Ltda.-ME. Constatada a hipótese 
prevista no subitem 09.04.01 do presente convite, uma vez que a empresa Márcio 
Pedrico Arquitetura Ltda.-ME. enquadrou-se no intervalo previsto no subitem 
citado, foi aberta à empresa a possibilidade de apresentação de nova proposta, 
no prazo de 24 horas. Decorrido esse prazo e/ou após a apresentação de nova 
proposta, a Comissão aguardará parecer da unidade interessada para proferir seu 
julgamento. João carlos Pedrazzani Presidente ad hoc

resumo dA AtA de sessÃo de AberturA dos enVeloPes de HAbilitA-
ÇÃo tomAdA de PreÇos n.°033/2009 Processo n.º 14607/2009 Aos 26 

de agosto de 2009, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações e as representantes presentes para procederem à aber-
tura dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada de Preços supra-
citada.  A Comissão procedeu à abertura do envelope de habilitação apresentado 
pela empresa, a saber: Gráfica e Editora Carniceli Ltda ME. Após análise detalhada 
da documentação apresentada, a Comissão julga INABILITADA a empresa  Gráfi-
ca e Editora Carniceli Ltda ME, por não atender aos subitens 05.01.01; 05.01.07; 
05.01.13, “a”; 05.01.13, “c”; 05.01.15 do edital. A representante presente abriu mão 
da interposição de recurso. caroline garcia batista Presidente

PrefeiturA municiPAl de sÃo cArlos - PregÃo eletrônico nº. 
057/2009 - Processo AdministrAtiVo n.º 19.518/2009- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global, aquisição 
de material esportivo para utilização na rede municipal de ensino do Município 
de São Carlos, conforme características, especificações e quantidades constantes 
no Anexo II deste Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2009. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 14h00min 
do dia 10 de setembro de 2009 e o início da sessão de disputa de preços será às 
15h00min do dia 10 de setembro  de 2009. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1162. São Carlos, 12 de agosto de 2009. André luiz dos santos - Pre-
goeiro

PrefeiturA municiPAl de sÃo cArlos - PregÃo eletrônico nº. 
058/2009 - Processo AdministrAtiVo n.º 19.517/2009- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global, aquisição de 
equipamentos de som para utilização na rede municipal de ensino do Município 
de São Carlos, conforme características, especificações e quantidades constantes 
no Anexo II deste Edital de Pregão Eletrônico nº 058/2009.  O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 09h00min 
do dia 11 de setembro de 2009 e o início da sessão de disputa de preços será às 
11h00min do dia 11 de setembro  de 2009. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1162. São Carlos, 12 de agosto de 2009. André luiz dos santos - Pre-
goeiro

PrefeiturA municiPAl de sÃo cArlos - tomAdA de PreÇos nº 
038/2009 - Processo AdministrAtiVo n.º 14607/2009- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a 
contratação de empresa gráfica para execução de serviços gráficos de impressão 
do Diário Oficial do Município de São Carlos, nos termos do Anexo IV do edital. O 
edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Pre-
feitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 27 de agosto de 2009 até o dia 
15 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 15 de 
setembro de 2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 26 de agosto de 2009. caroline garcia batista - Presidente da co-
missão Permanente de licitações

eXtrAtos

eXtrAto do conVÊnio nº 62/09
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Esportiva de Malha Santa Felícia
Objeto: repasse financeiro objetivando contribuir para o fomento de projeto es-
portivo para promoção e prática da malha
Valor: R$ 11.080,00
Data da assinatura: 24/08/09
Vigência: 31/12/09
Fundamento: Lei Municipal nº 14.994/09
Processo nº 11.934/09

eXtrAto de AditAmento contrAtuAl
1º termo AditiVo Ao contrAto nº 23/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos - Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Brasil Arquitetura Ltda.
Objeto: fica acrescido ao contrato a elaboração de projetos executivos do estacio-
namento subterrâneo sob o centro de estudos do Hospital Escola Municipal Prof. 
Dr. Horácio Carlos Panepucci e acresce o valor de R$ 70.000,00
Data da assinatura: 03/08/09
Processo nº 1.177/07/SMS

eXtrAto de AditAmento contrAtuAl
1º termo AditiVo Ao contrAto nº 159/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: F.C. Rental Locação de Máquinas e Veículos Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de drenagem no bairro Nova Santa Paula 
e recapeamento da Av. Elisa Gonzáles Rabelo para 25/08/09, suprime e acresce 
serviços e acresce o valor de R$ 8.715,09
Data da assinatura: 24/07/09
Processo nº 20.631/08

eXtrAto do Primeiro termo de AditAmento 
de contrAto – nº 21/2009

Proc. nº 1.364/2009
nome dAs PArtes:
CONTRATANTE: serViÇo Autônomo de ÁguA e esgoto – sAAe.
CONTRATADA: g.r. indÚstriA, comÉrcio  e trAnsPortes de Produtos 
QuÍmicos ltdA.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato supra mencionado o valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
contratado, correspondente a quantidade de 31.250,00 kg (trinta e um mil du-
zentos e cinqüenta quilos) de soda cáustica, conforme justificativas trazidas aos 
autos em fls. 209 e verso.
São Carlos, 26 de agosto de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

Postos de VAcinAÇÃo 
Jóquei Clube (UBS) - Rua Rio Araguaia, 750
Parque Delta (UBS) - Rua Pedro Cavarette, 151
Vila Faria (EE Juliano Neto) - Rua Major José Inácio, 
368
Santa Paula (AMOR) - Av. Elias G. Rabelo x r. Oscar 
S. Geribelo
Jardim Bandeirantes (Bar do Tião) - Rua  Miguel 
João, 401
Santa Felicia (UBS) - Rua Joaquim A. R. Souza, 40
São Carlos 3 (Supermercado Bom Vizinho) - Rua  
Afonso Botelho A. Sampaio, 1190
São Carlos 5 (EE Bento César) - Rua  José Quatro-
chi, s/n
Vila São José (Corpo de Bombeiros) - Rua Equador 
x r. Argentina
Vila São José (Praça) - Final da rua Antônio Blanco
Tijuco Preto (CEMEI Julian Fauvel) - Rua Antonio 
Blanco 
São Carlos 8 (Mercearia) - Av. Cap. Luiz Brandão x 
rua José Nazzari
Jardim Coqueiros (Supermercado França) - Rua 
Nilton Luís Marques, 22
Maria Stella Fagá (Centro Comunitário) - Rua Car-
los Dirceu dos Santos, 38
Maria Stella Fagá (UBS) - Rua João Lourenço, 44
Vila Nery (SAAE) - Av. Cap. Luís Brandão, rotatória
Douradinho (Plantão de Vendas) - Rua Dr. Paulo 
Botassi
Jardim Macarengo (Tiro de Guerra) - Rua Rui Bar-
bosa x r. Tiradentes
Jardim Tortorelli (UBS) - Rua Conceição Toledo 
Piza, 196

Jardim São Carlos (UBS) - Rua 13 de Maio, 1173
Vila Sto. Antonio (Igreja São Judas) - Major Manoel 
A. Mattos x  Jesuino de Arruda
Castelo Branco (Praça) - Rua Dr. Celso Carlos Gon-
çalves
Vila Monteiro (Igreja São José) - Rua Silvério Ignar-
ra Sobrinho
Botafogo (UBS) - Av. José Pereira Lopes, 1650
Bela Vista (CEMEI Carmelita Rocha) - Av. Sallum x 
Ananias Evangelista de Toledo
Redenção (UBS) - Rua Des. Julio de Faria,1700
Jardim Medeiros (Bar do Severino) - Rua Jerônimo 
Terra x r. Manoel Monteiro Gutierrez
Vila Isabel (Igreja Santa Isabel) - Rua Padre Botelho 
Fonseca
Vila Prado (EE Jesuíno de Arruda) - Av. Dr. Pádua 
Salles 
Jardim Santa Teresa (Cemitério) - Rua Hermínio 
Bernasconi x av. Henrique Gregori 
Cruzeiro do Sul (CEMEI Otávio Moura) - Av. Dr. Pá-
dua Salles
Cruzeiro do Sul (Igreja Madre Cabrini) - Av. Paulo 
VI, s/n
Jardim Gonzaga (UBS) - Av. Maranhão, 35
Cidade Aracy (CEMEI CAIC) - Av. Regit Arab, s/n
Presidente Collor (Agropecuária Gonçalves) - Av. 
Vicente Laurito
Cidade Aracy 2 (Padaria Lira) - Praça Ronald Golias
Antenor Garcia (UBS) - Rua Jaime Bruno x r. Do-
nato Pedrini
Santa Felícia (Ginásio Poliesportivo) - Rua Alberto 
Lanzoni 
Jacobucci (Supermercado Floriano) - Rua Hipólito 
José da Costa, 578

Vacinação contra a raiva animal será nos dias 29 e 30
A Prefeitura de São Carlos realiza nos 

dias 29 e 30 deste mês a Campanha de Va-
cinação Contra a Raiva animal. A meta é 
vacinar 31 mil animais entre cães e gatos 
em 39 postos espalhados pela área urba-
na do município. Os distritos de Água Ver-
melha e Santa Eudóxia recebem a vacina-
ção nos dias 12 e 13 de setembro.

Os animais da área rural do município 
serão vacinados entre os dias 14 e 18 de 
setembro, simultaneamente à vacinação 
contra a Paralisia Infantil. Equipes da Vi-
gilância Epidemiológica iniciam, ente os 
dias 14 e 18 de setembro, a segunda eta-
pa da Campanha Nacional de Vacinação 
Contra a Poliomielite na zona rural e a Di-
visão de Controle de Zoonoses da Prefei-
tura acompanha com a vacinação contra 
a raiva.

O chefe da Divisão de Zoonoses da 
Prefeitura, Guilherme Marrara, explica 
que a raiva é uma doença fatal, mesmo 
que não tenha ocorrido, nos últimos anos, 
registro da doença em cães e gatos na re-
gião. 

“O vírus está circulando, foram encon-
trados morcegos positivos para raiva em 
algumas cidades vizinhas e a vacinação 

anual dos animais domésticos é o melhor 
meio de controlar e evitar que o vírus che-
gue até a população”, alerta. 

Outras informações podem ser obti-
das pelo telefone da Divisão de Controle 
de Zoonoses – 3307-7405. Veja a relação 
dos postos de vacinação no site da Prefei-
tura: www.saocarlos.sp.gov.br

Atraso – As vacinações contra a raiva 
e contra a Paralisia Infantil estavam pro-
gramadas para está semana, entre os dias 
17 e 21. No entanto, por determinação do 
Ministério da Saúde, houve alteração na 
programação destinada à zona rural.
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