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 ► EMPREGOS

No último sábado (24), foi inaugurada 
a terceira unidade do supermercado 
Dia em São Carlos. A Prefeitura ressal-
tou a importância da abertura de mais 
esse empreendimento na geração de 
novos postos de trabalho. ● pág. 4

 ► SAÚDE

A Prefeitura anunciou a renovação do 
convênio para custear procedimentos 
de saúde junto à Santa Casa. O repas-
se passará dos atuais R$ 1,8 milhão 
por mês para R$ 2,2 milhões –  mais 
de R$ 26 milhões por ano. ● pág. 2

 ► COMUNICAÇÃO

Os jornalistas Renato Rovai, da revista 
Fórum, e João Brant, do Coletivo In-
tervozes, participam da 1ª Conferên-
cia Municipal de Comunicação de São 
Carlos, que acontece hoje (27) e ama-
nhã (28), no Paço Municipal. ● pág. 2

 ► TERCEIRA IDADE

Tomaram posse os membros do Con-
selho Municipal do Idoso, composto 
por 14 titulares e suplentes: 6 do Po-
der Público, 5 das Entidades e Grupos 
de Convivência do Idoso e 3 das Enti-
dades de Proteção e Abrigos. ● pág. 2

 ► EDUCAÇÃO E TRÂNSITO

Estudantes recebem 70 
prêmios no 7º Consetran

Foram entregues, na quinta-feira (22), 70 prêmios na realização da 7ª edição 
do Concurso de Segurança e Educação para o Trânsito de São Carlos (Con-
setran) a alunos e professores das escolas das redes municipal, estadual e 
particular de ensino. ● pág. 2
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Estudantes recebem 70 
prêmios no 7º Consetran

Foram entregues, na quinta-feira 
(22), na quadra poliesportiva do Sesc, 70 
prêmios na realização da 7ª edição do 
Concurso de Segurança e Educação para 
o Trânsito de São Carlos (Consetran). Re-
alizado pela Prefeitura, por meio das se-
cretarias de Transporte e Trânsito e de 
Educação, o evento reuniu 1.400 pessoas 
entre pais e alunos representantes de 30 
escolas das redes municipal, estadual e 
particular de ensino. 

O concurso, que teve como tema “A 
Faixa de Pedestres”, visa estimular crian-
ças, jovens, educadores, e população em 
geral para refletir sobre o trânsito, da sua 
relação com o meio ambiente e qualidade 
de vida, de modo a contribuir para a ado-
ção de atitudes e comportamentos que o 
tornem mais seguro, civilizado e humano, 
contribuindo para a redução do número 
de acidentes, mortos e feridos. 

Dos 540 trabalhos inscritos, receberam 
prêmios alunos participantes e professores 
orientadores que obtiveram o 1º e 2º lugar 
de 13 categorias, entre alunos da educação 
infantil, ensino médio e técnico profissio-

nalizante, educação especial, educadores, 
integrantes do Programa de Educação 
Trânsito Seguro, terceira idade, motoristas, 
agentes de trânsito e guardas municipais.

Ações educativas em trânsito já aju-
daram a cidade a reduzir em 10,5% o nú-
mero total de acidentes de trânsito e em 
18,6% as ocorrências de atropelamento. 
A Prefeitura está investindo na formação 
continuada dos alunos e na orientação da 
população para que se possa ter um trân-
sito ainda mais seguro, democrático e que 
possa salvar vidas.

A Divisão de Educação para o Trânsito 
vem fazendo esse trabalho de conscienti-
zação sobre o trânsito. E este é o caminho, 
associar investimento em novos equipa-
mentos, logística e educação no trânsito 
para os profissionais da área e principal-
mente os alunos que serão os futuros mo-
toristas da cidade.

Os participantes ganharam camisa, 
kit pedagógico com lápis de cor, lápis 
preto, caneta azul e vermelha, borracha, 
régua, garrafa de água, pipoca, algodão 
doce e o transporte para o evento.

Foram entregues 2 triciclos, 5 bicicle-
tas, 1 patinete, 1 par de patins, 20 rádios 
MP3, 9 aparelho de DVD, 5 telefones sem 
fio, 15 Pen Drive – 4Gb, 4 MP4, 9 MP 5.

 Histórico do Consetran - Em 2005 
o Denatran premiou São Carlos com o 

1º lugar no Brasil pelo maior número de 
trabalhos enviados sobre trânsito (7.809). 
Em 2006 foram enviados 4 mil trabalhos 
–  conquistando o 2º lugar em nível nacio-
nal e um primeiro lugar e dois segundos 
lugares em nível estadual.

Os jornalistas Renato Rovai, da revista 
Fórum, e João Brant, do Coletivo Intervo-
zes, participam da 1ª Conferência Munici-
pal de Comunicação de São Carlos. O en-
contro será realizado hoje (27) e amanhã 
(28), a partir das 18h30, no auditório “Ben-
to Prado Jr.”,  no Paço Municipal.

A conferência tem como tema “Co-
municação e Cidadania: Democratização 
da Produção e Participação Pública nos 
Meios de Comunicação”. O primeiro deba-
te ocorre com a participação do jornalista 
Renato Rovai, que discute “Democratiza-
ção da Produção”. No dia seguinte é a vez 
de João Brant, que participa do debate 
sobre “Participação Pública nos Meios de 
Comunicação”. 

A comunicação no Brasil precisa ser 
amplamente discutida com a socieda-

de. Passou o tempo que esse debate era 
restrito a um grupo. Este é um momento 
importante para a população debater os 
destinos dos meios de comunicação, tan-
to na questão da difusão quanto na pro-
dução. “É hora de discutir até onde o inte-
resse público pode avançar”, exemplifica. 
A conferência é aberta à população.

As propostas discutidas no encontro 
de São Carlos serão levantas para as con-
ferências estadual e nacional. 

A tevê pública é um dos assuntos da 
Conferência. Para Diego Doimo, superin-
tendente Executivo da TVE São Carlos, as 
tevês públicas têm papel fundamental na 
difusão e produção. “Elas têm a missão de 
não ser repetitivas como as comerciais, 
além de ter espaço para a experimenta-
ção”, explica.

São Carlos debate comunicação em conferência

A Prefeitura anunciou na sexta-feira (23), durante reunião com representantes 
da Santa Casa e vereadores para a entrega de cheques de emendas parlamentares, 
a renovação do convênio para custear os procedimentos de saúde junto à entidade. 
O repasse passará dos atuais R$ 1,8 milhão por mês para R$ 2,2 milhões, ou mais de 
R$ 26 milhões por ano. 

Para o provedor da Santa Casa, Lauriberto Roque Vanzo, a importância dessa 
parceria com a prefeitura é muito grande, pois graças a ela a população é benefi-
ciada através do SUS. “Agradeço em nome da Santa Casa de São Carlos. A Câmara 
Municipal somado à Prefeitura nunca mediram esforços para nos apoiar”, declarou.

Essa parceria do Poder Público com a Santa Casa é de extrema importância, pois 
a entidade desempenha papel fundamental no município. 

Prefeitura vai destinar 26 milhões
por ano à Santa Casa

Tomaram posse na noite de terça-
feira (20) os novos membros do Conse-
lho Municipal do Idoso, composto por 
14 membros titulares e seus respectivos 
suplentes, sendo 6 representantes do Po-
der Público Municipal, 5 das Entidades e 
Grupos de Convivência do Idoso e 3 re-
presentantes das Entidades de Proteção 
e Abrigo de Idosos.

O Conselho é um importante ins-
trumento de ajuda na formatação de 
políticas públicas voltadas para a ter-
ceira idade, e a diretriz da Prefeitura 
nos últimos anos tem sido somar esfor-
ços em prol da qualidade de vida dos 
idosos. Já no início dessa administra-
ção, a Seção de Atendimento ao Idoso 
foi transformada em Divisão. Além dis-
so, vários outros órgãos da Prefeitura 
têm programas específicos para idosos, 
como a secretarias municipais de Es-
porte e Saúde.

Foi destacada a importância do Con-
selho Municipal do Idoso, com algumas 
ações da administração, principalmente 
desenvolvidas pela FESC, por meio da 
Universidade Aberta da Terceira Idade 
(UATI), e o Centro de Referência do Idoso 
“Vera Lúcia Pilla”, que são voltadas para as 
pessoas da melhor idade. Também o Con-
selho tem dado apoio à administração na 
formulação de políticas públicas voltadas 
à terceira idade. 

Tomaram posse como membros titu-
lares Fernanda Ribeiro Rohen Marques, 
Fátima Regina Rodrigues, Nilma Helena 
França Gibertoni, Luis Claudio Boss Pares, 

Mariana Topazzo Locatelli e João Francis-
co de Oliveira como representantes do 
Poder Público Municipal. Maria de Fátima 
Fontes, Juliana Maria Perseguini e João 
Carlos Garcia Júnior como representantes 
de entidades de proteção e abrigo de ido-
sos, e Vera Lúcia Torretta, Fátima Maria Pe-
reira Silva, Luís Guilherme Manelli, Erminia 
Figueiredo Mariano e Maria Virginia Cor-
nachione como representantes de grupos 
de idosos e associações.

No final da solenidade o grupo de 
dança do Centro de Referência do Idoso 
apresentou a coreografia “Da unidade vai 
nascer a nova idade”.

Atribuições – O Conselho Munici-
pal do Idoso (CMI) foi criado em dezem-
bro de 1998, através da Lei Municipal nº 
11.870, como órgão de caráter perma-
nente, tripartite e deliberativo, vinculado 
à Secretaria Municipal de Cidadania e As-
sistência Social. 

Compete ao Conselho a formulação e 
avaliação das políticas públicas de aten-
dimento e proteção ao idoso, bem como 
formular diretrizes para o desenvolvimen-
to de atividades que visem a defesa dos 
direitos dos idosos, possibilitando sua 
plena inserção na vida socioeconômica, 
política e cultural de sua comunidade; es-
timular estudos, pesquisas e debates das 
questões que afetam os idosos, buscando 
sua valorização; propor medidas que vi-
sem assegurar ou ampliar os direitos dos 
idosos, eliminando toda e qualquer dispo-
sição discriminatória.

Conselho Municipal do Idoso é empossado
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

deCretoS

deCreto nº 468
de 23 de outubro de 2009

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.480, de 16 de dezembro de 
2004, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 4.662/02, e
DECRETA
Art. 1o O Conselho Municipal de Cultura, criado pela Lei Municipal nº 13.480, de 
16 de dezembro de 2004, fica composto da seguinte forma:
I – representantes da Prefeitura Municipal de São Carlos
titular: Telma Luzia Pegorelli Olivieri
titular: Denise Naomi Hayashi
suplente: Ana Paula Meibach
titular: Almir Martins
suplente: Roberta Maria Zambom Maziero
titular: Carolina de Oliveira Alberini
suplente: Ligia de Souza Gomes
titular: Nádia Lucia Pallone
suplente: Denise Cristina dos Santos
II – representantes da Câmara Municipal de São Carlos
titular: Alex Queli Tomé
suplente: Aldo Luís Aparecido Bernardo
III – representantes da Fundação Pró-Memória de São Carlos
titular: Ana Lúcia Cerávolo
suplente: Ana Paula Neves Gilge
titular: Renato Aurélio Locilento
suplente: Luiza Akemi Shimada
IV – representantes da Fundação Educacional São Carlos
titular: Décio Alves Ribeiro Júnior
suplente: Marluci Rosana Rios
V – representantes da Secretaria de Estado da Cultura
titular: Sueli Aparecida Silveira 
suplente: Maria Inês Cornicelli Botta
VI – representantes de Instituições de Ensino Superior Públicas de São Carlos (USP 
e UFSCar) 
titular: Ilza Zenker Leme Joly
suplente: Djalma Ribeiro Júnior
VII – representantes de Instituições de Ensino Superior Privadas de São Carlos (FA-
DISC e UNICEP)
titular: Antonio Carlos Thobias Júnior
suplente: Maria Cristina Braga Tagliavini
VIII – representantes de Instituições Privadas que tenham atividades culturais no 
Município (SESC/SESI)
titular: Vilma de Marchi
suplente: Maria Lucia de Moraes
X – representante de entidades sem fins lucrativos, que tenham, em seu estatuto, 
como atribuição ou finalidade, o apoio ao desenvolvimento de atividades artístico 
culturais
titular: Daniel Marostegan e Carneiro 
XI – representantes do teatro
titular: Anna Theresa Kuhl
suplente: Wendy Palo
XII – representante de artes visuais
titular: Melissa Gatti Conde
XIII – representantes de audiovisual
titular: Rafael Rolim Rodrigues
suplente: Marta Kawamura Gonçalves
XIV – representantes da música
titular: Ricardo Rodrigues da Silva
suplente: Eduardo Sousa Lima
XVI – representante da cultura popular
titular: Silvana Aparecida dos S. Maciel
XVIII – representantes da literatura
titular: Karina Barbosa Petroni Lima de Souza 
suplente: Cristian dos Santos
Art. 2o O mandato dos Conselheiros terá duração de dois anos, permitida uma 
única recondução.
Art. 3o Os membros do Conselho não serão remunerados, sendo suas funções 
consideradas de relevante interesse público.
Art. 4o  Ficam consequentemente revogados os seguintes decretos:
I – Decreto nº 324, de 31 de agosto de 2007;
II – Decreto nº 278, de 3 de junho de 2008;
III – Decreto nº 311, de 18 de junho de 2008;
IV – Decreto nº 332, de 2 julho de 2008;
V – Decreto nº 488, de 15 de outubro de 2008;
VI – Decreto nº 61, de 13 de março de 2009;
VII – Decreto nº 239, de 19 de junho de 2009.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de outubro 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 476
de 23 de outubro de 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 3.465.488,31
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 26.256/09, 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$ 
3.465.488,31 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e oito reais e trinta e um centavos), suplementar às seguintes dotações 
do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.01.00 3.1.90.11 001 12.122.0131.2.028 1.067.500,00

12.01.00 3.1.90.13 001 12.122.0131.2.028 149.945,24

12.02.00 3.1.90.01 001 12.361.0130.2.030 102.189,54

12.02.00 3.1.90.11 001 12.361.0130.2.030 1.142.345,39

12.02.00 3.1.90.13 001 12.361.0130.2.030 304.290,88

12.03.00 3.1.90.11 001 12.365.0069.2.032 557.388,93

12.03.00 3.3.90.33 001 12.365.0069.2.032 31.291,64

12.04.00 3.1.90.13 002 12.365.0069.2.079 110.536,69

TOTAL 3.465.488,31

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, 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$

12.04.00 3.1.90.11 002 12.361.0130.2.079 1.769.399,89

12.04.00 3.1.90.13 002 12.361.0130.2.079 1.632.637,87

12.04.00 3.3.90.33 002 12.361.0130.2.079 44.253,35

12.04.00 3.3.90.33 002 12.365.0069.2.079 19.197,20

TOTAL 3.465.488,31

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de outubro 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
(Republicado por haver saído com incorreções na Edição de 24/10/09)

deCreto nº 478
de 26 de outubro de 2009

NOMEIA COMISSÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E RE-
MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 
25.907/09,
DECRETA
Art. 1º Fica nomeada a Comissão de estudos e elaboração de Projeto de Lei esta-
belecendo o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta, na seguinte composição:
I - Ana Maria Carlos Ponce, Secretária Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal;
II - Caroline Garcia Batista, Procuradora Geral do Município;
III - Rosoé Francisco Donato, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;
IV - Marcos Alberto Martinelli, Secretário Municipal de Governo;
V - Paulo José de Almeida, Secretário Municipal de Fazenda;
VI - Ana Lúcia Cerávolo, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos;
VII - Daniel Roza de Moraes, Chefe da Divisão Jurídica da Progresso e Habitação 
de São de Carlos;
VIII - Elisete Silva Pedrazzani, Diretora Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos;
IX - Leonardo Resende, Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de São Carlos;
X - Rui Barbosa Filho, Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Carlos.
Art. 2º A referida Comissão poderá constituir subcomissões para colaborar no de-
senvolvimento dos trabalhos
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 de outubro 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 479
de 26 de outubro de 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Transpor-
te e Trânsito, no valor de R$ 3.200,00.
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 26.354/09, 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$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais), suplementar à seguinte dotação do orçamen-
to vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

21.01.00 4.4.90.52 001 15.122.0121.2.058 3.200,00

TOTAL 3.200,00

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$

21.02.00 4.4.90.52 001 15.122.0121.2.060 3.200,00

TOTAL 3.200,00

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

portAriAS

portAriA nº 1449
de 22 de outubro de 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o no  
10.379/04, e
CONSIDERANDO o Termo de Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o 
Banco do Brasil para implantação do Sistema Informatizado de Licitações – Pre-
gão Eletrônico,
RESOLVE
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio do Sistema Informatiza-
do de Licitações - Pregão Eletrônico, no âmbito da Prefeitura Municipal, composta 
pelos seguintes membros:
I - André Luiz dos Santos, como Pregoeiro;
II - Edmilson Jorge Ferrari, como Pregoeiro;
III - Aparecido Francisco Roza de Moraes, como autoridade competente;
IV - Celso Batista dos Santos, como membro;
V - Fulvio Temple de Moraes, como membro.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 26, de 2 de janeiro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de outubro 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 nº 1450
de 22 de outubro de 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
24.166/05, resolve
DESIGNAR
MARCELO CARLOS FAZZANI, Assessor de Gabinete V, para substituir LUIZ APARE-
CIDO DE OLIVEIRA, Chefe da Divisão de Logística de Materiais e Medicamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 de outubro a 31 de outubro de 
2009, em virtude de férias regulamentares do titular.
São Carlos, 22 de outubro 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 nº 1451
de 22 de outubro de 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 25.821/09, resolve
NOMEAR
Comissão Disciplinar composta pelos servidores Fabiana Rossi do Nascimento, 
que a presidirá, Euceli Menezes Vicente Pessoa Sales e Roberta Gonçalves Salva-
dor Caram, visando garantir direito ao contraditório e ampla defesa de servidor. 
São Carlos, 22 de outubro 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 nº 1455
de 26 de outubro de 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o no 6.543/07, resolve
NOMEAR
RAQUEL AUXILIADORA DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Assistência Social, a partir de 15 de outubro de 2009, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 26 de outubro 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 n° 024/09-SMS
de 23 de outubro 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 640, de 31 de dezembro de 2008, 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 016/08 – SMS de 17 de julho de 2.008, que trata da 
designação da Equipe de Saúde da Família da USF – Cidade Aracy Equipe II,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
parágrafo 1º. Substituir a Auxiliar de Enfermagem Patrícia Maia Estevam, transfe-
rida para UBS Cruzeiro do Sul, pela funcionária abaixo:

serVidor Função

Andréa Santos Gonçalves Auxiliar de Enfermagem

Art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 28/09/09.
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

portAriA n° 025/09-SMS
de 23 de outubro 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 640, de 31 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo nº 11.148/2006,
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Considerando os termos da Lei Municipal nº 13.908 de 1º de novembro de 2006, 
Considerando a Portaria n.º 022/08 – SMS de 17 de julho de 2.008, que trata da 
designação da Equipe de Saúde da Família da USF – Jd. Cruzeiro do Sul – Madre 
Cabrine,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
parágrafo 1º. Substituir a Auxiliar de Enfermagem Dailva Teixeira de Souza que 
assumiu como Técnico de Enfermagem, pela funcionária abaixo:

serVidor Função

Flavia Cristina Kalohold Nogaro Auxiliar de Enfermagem

Art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 13/10/09.
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ConCurSoS púbLiCoS e proCeSSoS SeLetivoS

CoMuniCAdo
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 29/10/09, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila 
Costa do Sol, São Carlos.
proFeSSor iii – ÁREA MATEMÁTICA

unidade número Período

EMEB Carmine Botta 24 Manhã

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

CoMuniCAdo
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca os habilitados na lista do Concurso Público 
nº 243 e Processos Seletivos, para o emprego de professor iv a comparecerem 
na atribuição que dar-se-á no dia 29/10/09, às 15h00, na Rua Dom Pedro II, 
nº 2426, Vila Costa do Sol, São Carlos.
A presente convocação destina-se a suprir a necessidade emergencial e temporá-
ria de excepcional interesse público. 
Comunica que as aulas na escola abaixo são remanescentes das atribuições para 
o emprego de Professor II. 
Comunica, ainda, que em caso de surgimento de aulas exclusivas de Professor IV, 
a lista será retomada a partir da última convocação.

unidade Período

EMEB Arthur Natalino Deriggi Manhã

São Carlos, 26 de outubro 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 HAbiLitA-
çÃo Convite de preçoS n.°027/2009 proCeSSo n.º  24159/2009 Aos 26 
de outubro de 2009, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão 

Permanente de Licitações e o representante presente para procederem à abertura 
do envelope apresentado para o Convite de Preços supracitado. A Comissão, con-
siderando ser este o segundo convite aberto para este objeto, procedeu à abertu-
ra do envelope de habilitação apresentado pela empresa, a saber: Agrotelas Fer-
reira Implementos Agrícolas e Telas Ltda. A Comissão, após a verificação detalhada 
da documentação, julga HABILITADA a empresa Agrotelas Ferreira Implementos 
Agrícolas e Telas Ltda. Em prosseguimento, foi aberto o envelope de propostas 
de preços e suas folhas rubricadas pelos presentes. A Comissão aguarda parecer 
da unidade interessada para proferir seu julgamento. Fulvia Cappello Presidente 
Ad Hoc

reSuMo dA AtA de SeSSÃo de AberturA doS enveLopeS de pro-
poStAS de preçoS toMAdA de preçoS n.°040/2009 proCeSSo n.º 
12.725/2009 Aos 26 de outubro de 2009, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Li-
citações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes para 
procederem à abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados para a 
Tomada de Preços supracitada. Primeiramente, procedeu-se à abertura do envelo-
pe protocolizado em 21/10/2009 pela empresa Mariana Franco EPP. Os documen-
tos apresentados foram vistados pelos presentes. Após a análise das certidões 
apresentadas a fim de atender o subitem 05.01.04.03 do edital, esta Comissão jul-
ga a empresa Mariana Franco EPP. HABILITADA. Em prosseguimento, a Comissão 
procedeu à abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados pelas 
empresas HABILITADAS, a saber: A2 Construtora, Operadora em Manutenção de 
Equipamentos Ltda.; Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda.; Expresso Construto-
ra Ltda.; FRAC Limpeza, Asseio e Conservação Predial Ltda.; Mariana Franco EPP.; 
Provac Serviços Ltda. A Comissão aguardará parecer da unidade interessada para 
proferir seu julgamento. Fulvia Cappello  Presidente ad hoc

reSuMo dA AtA de SeSSÃo de AberturA doS enveLopeS de propoStA 
de preçoS toMAdA de preçoS n.°042/2009 proCeSSo n.º 21327/2009 
Aos 26 de outubro de 2009, às 15h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Co-
missão Permanente de Licitações e o representante presente para procederem à 
abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados para a Tomada de 
Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura do envelope de proposta de 
preço apresentado pela empresa, a saber:  Engenharia e Comércio Bandeirantes 
Ltda. Os envelopes de proposta de preços das empresas inabilitadas A. Tonanni 
Construções e Serviços Ltda. e Construtora Damas Ltda. serão devolvidos pelo 
correio. A Comissão aguardará parecer da unidade interessada para proferir seu 
julgamento. Fulvia Cappello Presidente ad hoc

preFeiturA MuniCipAL de SÃo CArLoS – errAtA – preGÃo eLetrÔniCo 
nº 076/2009 - proCeSSo n.º 23.545/2009 - Na publicação do dia 24/10/2009: - 
Onde se lê: “São Carlos, 21 de outubro de 2009.”, leia-se: “São Carlos, 23 de outubro 
de 2009.”. 

portAriA nº 208/2009
dispõe sobre designação de servidor substituto.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor José Roberto Turcci, Assessor de Gabinete II, para substituir, 
em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o 

servidor Messias Luiz Rocha, Chefe do Setor de Manutenção de Redes de Água, no 
período de 05/10/2009 a 09/10/2009, por motivo de licença médica do titular, e 
que continuará respondendo, também, pela Assessoria de Gabinete II, no mesmo 
período, vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere 
o inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus 
efeitos a partir de 05/10/2009.
São Carlos, 13 de outubro de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

editAL de ConvoCAçÃo
Fábia Lopes Cereda, Vice-Presidente do Conselho de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação, no município de São Carlos (CACS 
– FUNDEB), convoca os membros titulares e suplentes para a 8ª Reunião Ordinária 
do biênio 2008/2010, que se realizará no dia e horário abaixo discriminados, da 
qual constará a seguinte pauta:
Pauta:
- Informes
- Análise e emissão de parecer da prestação de contas do 3º trimestre/2009
- Vistas nos documentos de prestação de contas
Dia: 28 de outubro de 2009 – quarta-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 - Cen-
tro
São Carlos, 26 de outubro de 2009
Fábia Lopes Cereda
Vice-Presidente

ConvoCAçÃo
Convoco os membros do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, a comparece-
rem no dia  27 de setembro, (terça feira), às 19 horas, no auditório do Orçamento 
Participativo – Rua Major José Inácio,  1973 – Centro.
JOÃO PAULO PORTO DE TOLEDO
Presidente do CMEL

No último sábado (24), foi inaugurada 
a terceira unidade do supermercado Dia 
em São Carlos – os outros são no Santa 
Paula, perto do Kartódromo, e na Vila Pra-
do. Em sua mensagem de boas-vindas à 
rede, a Prefeitura ressaltou a importância 
da abertura de mais esse empreendimen-
to, que somado à inauguração de duas lo-
jas do Carrefour na cidade gerou mais de 
300 empregos.

A abertura dessa unidade da Rede 
Dia fortalece a concorrência, traz uma 
nova opção de compras à população e 

soma-se com outros empre-
endimentos na geração de 
empregos. 

O novo Dia São Carlos 
conta com área de vendas de 
543m², estacionamento com 
capacidade para 32 veículos 
e 6 check-outs.  A loja oferece 
produtos da marca Dia, nacio-
nais e importados. São mais 
de 800 itens. 

Atualmente, a rede con-
ta com mais de 6.200 lojas, 
distribuídas em 8 países: 

Espanha, França, Brasil, Turquia, Gré-
cia, Portugal, Argentina e China. Em-
prega 52.000 funcionários. No Brasil, 
está desde 2001. 

No país, o Dia possui 330 lojas, que 
atendem mais de 9 milhões de clientes/
mês. A rede está presente em mais de 
50 municípios no estado de São Paulo: 
capital e Grande São Paulo, Litoral Sul, 
e nas regiões de Campinas, São José 
dos Campos e Ribeirão Preto, com 3 lo-
jas em São Carlos.

Mais uma inauguração de supermercado 
movimenta a economia de São carlos Membros do Conselho Municipal de Defesa Civil (Comdec) reuniram-se na se-

mana passada, no auditório da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Car-
los), para uma videoconferência promovida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil 
(Sedec), do Ministério da Integração Nacional.

Essa é a segunda videoconferência em que o Comdec participa, visando a qua-
lificação dos voluntários e integrantes da Defesa Civil. Dentre os temas discutidos 
estavam a redução dos riscos de desastre e a mobilização social para a Conferência 
Nacional de Defesa Civil, prevista para março de 2010, que tem por objetivo cons-
truir políticas públicas de fortalecimento do setor.

A participação dos membros do Comdec é importante, pois faz parte do plano 
de reestruturação da Defesa Civil em São Carlos.

Comdec qualifica voluntários

A Prefeitura fechou um enorme bu-
raco provocado por erosão no Jardim das 
Torres, na rua Gisto Rossi, que há anos 
incomodava a comunidade. Com esse 
serviço a Prefeitura atendeu solicitações 

de moradores e vereadores. A abertura 
dessa erosão causou vários danos, como 
o rompimento da rede de esgoto e a ga-
leria de águas pluviais. Esse trabalho foi 
executado em um período de dois meses, 
e foram utilizados 6 mil metros cúbicos de 
materiais para conter a erosão. Aproxima-
damente 30 metros de galerias de águas 
pluviais foram refeitos com tubos de 80 
cm de diâmetro. Agora, com esse traba-
lho pronto, o SAAE poderá recompor sua 
rede, acabando com o vazamento desse 
local.

Moradores do Jardim das Torres têm reclamação atendida
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