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 ■ VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

A Prefeitura realiza hoje (25) de manhã, 
no CDCC, o I Seminário Regional de En-
frentamento à Violência Contra a Mu-
lher, com o lançamento do livro “O em-
poderamento da família para enfrentar 
a violência doméstica”. ► Pág. 2

 ■ TEATRO

Depois de uma vasta e variada progra-
mação no Teatro Municipal, o mês de 
março termina ao som dos clássicos do 
blues: o bluesman neo-zelandês Jimmy 
Red se une à Song Brothers Blues Band 
para um show inesquecível. ► Pág. 8

 ■ TRANSPORTE COM RESPEITO

A Prefeitura e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher iniciaram a cam-
panha Transporte com Respeito, que 
pretende orientar as mulheres sobre 
assédio sexual no transporte coletivo, 
incentivando a denúncia. ► Pág. 7

 ■ ADMINISTRAÇÃO

Produzida pela Secretaria de Comuni-
cação, foi lançada, na manhã de ontem 
(24), uma revista, em edição especial, 
que traz um balanço dos 15 meses de 
gestão da atual administração, iniciada 
em janeiro de 2009. ► Pág. 8

 ■ TRANSPORTE

São Carlos é cidade pioneira em 
estudo sobre mobilidade urbana

São Carlos realizou a primeira pesquisa de mobilidade urbana “Origem-
Destino”, que mapeou os principais tipos de deslocamentos da popula-
ção: 29% das pessoas se deslocam a pé, 26% andam de automóvel como 
motorista e 11% como passageiros, 19% de ônibus, 11% outros meios e 
3% de bicicleta. ► Pág. 2
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São Carlos é a primeira cidade a fazer 
estudo sobre mobilidade urbana

São Carlos acaba de ganhar a primeira 
pesquisa de mobilidade urbana “Origem-
Destino”, que mapeou os principais tipos 
de deslocamentos da população da cida-
de. O estudo é um importante passo para 
a elaboração do Plano de Mobilidade de 
São Carlos para os próximos 20 anos. Com 
esse banco de dados poderão ser desen-
volvidos projetos de mobilidade da cida-
de a médio e curto prazo.

O universo da pesquisa foi de 5 mil 
entrevistas e apontou que 29% das pes-
soas se deslocam a pé, 26% andam de 
automóvel como motorista e 11% andam 
de automóvel como passageiros, 19% uti-
lizam ônibus, 11% outros meios e 3% se 
deslocam utilizando bicicleta.

“Eu desconheço cidades do porte de 
São Carlos no país que tenham um estu-
do de mobilidade urbana aprofundado 
como este, por isso a Prefeitura tem agora 
um banco de dados estratégico que deve 
ser trabalhado e orientado para aquilo 
que ela entender como prioridade”, dis-
se o professor Antonio Nelson Rodrigues 
da Silva, vice-chefe do Departamento 
de Transportes da Escola de Engenharia/
USP de São Carlos ao apresentar os nú-
meros da pesquisa às autoridades muni-
cipais, entre elas os secretários das áreas 
de Transporte e Trânsito, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, membros do 
Conselho de Usuários de Transporte de 
Passageiros no município de São Carlos 
(Conutransp) e a imprensa.

Contratada pela Prefeitura, a pesquisa 
teve início em 2007 e foi concluída no ano 

passado, realizada em parceria com a USP, 
UFSCar, Fapesp e Fipai para identificar o 
padrão dos deslocamentos e o diagnósti-
co das condições de utilização dos princi-
pais modos de transporte na cidade além 
de obter dados sobre o perfil socioeconô-
mico de 6% da população.

Para a elaboração do plano de mobi-
lidade do município era necessário ter um 
diagnóstico preciso dos deslocamentos da 
população. Ainda em parceria com as uni-
versidades será desenvolvida uma política 
pública que atenda a esses deslocamentos.

Sobre o dado da pesquisa que identi-
fica 3% da população utilizando bicicleta, 
foi anunciado que a Prefeitura já está lici-
tando a primeira parte da Ciclovia dos Es-
tudantes, interligando o campus I da USP 
à UFSCar, outra etapa na região do Parque 
do Kartódromo até a Estação Rodoviária, 
além de ter previstos também 7 km de ci-
clovia na duplicação da rodovia Guilherme 
Scatena e a implantação de ciclofaixa na 
av. Trabalhador São-carlense. E também 
destaque para a construção de ciclovia 
na estrada que será pavimentada entre os 
bairros Antenor Garcia e Botafogo.

O objetivo é construir estruturas ade-
quadas para o deslocamento dos traba-
lhadores e estudantes, e para viabilizar 
essas obras a Prefeitura está pleiteando 
recursos no PAC 2 do governo federal.

Motivos de deslocamento e trans-
porte coletivo – A pesquisa apontou 
também que entre os motivos de deslo-
camentos realizados pela cidade, 39% são 

a trabalho, 31% para estudo, 9% para as-
suntos pessoais e 4% para a realização de 
atividades de saúde e lazer.

Quando se deslocam para o trabalho, 
dos 1.600 entrevistados, 1.424 disseram 
que utilizam o automóvel como moto-
rista, 953 usam o transporte coletivo, 761 
vão a pé, 279 utilizam automóvel como 
passageiro (caronista) e 207 vão ao traba-
lho de bicicleta.

Quando os deslocamentos são feitos 
exclusivamente para estudar, o trajeto é 

feito a pé por 1.462 pessoas, carona 497, 
ônibus 454, automóvel como motorista 
421 e bicicleta 74.

Transporte coletivo – Os bairros 
com maior trânsito de viagens são Cida-
de Aracy e Santa Felícia. Dos usuários do 
transporte coletivo, 59% são mulheres e 
41% homens, 26% dos usuários de ônibus 
têm idade entre 11 e 20 anos, 24% entre 
21 e 30, 13% entre 31 e 40 e 8% estão na 
faixa etária de 61 a 70 anos.

A Prefeitura, via Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social, realiza 
hoje (25), das 8h às 12h, no auditório do 
CDCC/USP (rua 9 de Julho, 1.227, centro), 
o I Seminário Regional de Enfrentamento 
à Violência Contra a Mulher.

O seminário tem como objetivo apre-
sentar e discutir o panorama da violência 
contra a mulher, analisando aspectos do 
trabalho em rede, da política regional de 
combate à violência e da importância da 
atuação das organizações da sociedade 
civil e do poder público no que diz respei-
to à atuação em rede.

O evento é voltado aos profissionais 
que trabalham em programas de atendi-
mento a mulheres em situação de violên-
cia de São Carlos e municípios da região 
central do Estado, das diferentes áreas 
como segurança, justiça, saúde, educa-
ção, assistência social.

O seminário faz parte do projeto “Te-
cendo a rede e construindo a cidadania 
das mulheres são-carlenses”, que tem 
como finalidade estruturar a rede de ser-
viços e programas de atenção às mulhe-
res em situação de violência no município 
e também capacitar profissionais que atu-
am em cidades da região central do esta-

do. O programa é financiado pela Secreta-
ria Especial de Políticas para as Mulheres 
do governo federal.

Além da realização desse primeiro se-
minário, o projeto pretende capacitar 100 
profissionais das áreas de saúde, justiça, 
segurança, educação, assistência social e 
trabalho para o atendimento à mulher em 
situação de violência, de São Carlo e região 
e também capacitar 50 mulheres, lideran-
ças da sociedade civil (ONGs), por meio do 
curso Promotoras Legais Populares.

O projeto prevê, ainda, estruturar o 
protocolo para o atendimento em rede 
das mulheres em situação de violência, 
no município de São Carlos, no qual esta-
rão definidas orientações, procedimentos 
e condições para o atendimento às essas 
mulheres, oferecer consultoria técnica 
e psicológica às equipes dos serviços e 
implementar o Fórum Permanente de 
acompanhamento e monitoramento da 
rede do município e um Banco de Dados 
Municipal.

Mais informações podem ser obtidas 
no Centro de Referência da Mulher, loca-
lizado na rua Treze de Maio, 1.732, centro, 
ou pelos telefones (16) 3307-7799 e (16) 
3307-8754. 

Prefeitura realiza o I Seminário Regional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

Confira a programação: 
8h – Mesa de Abertura
Lançamento do livro “O empoderamento da família para enfrentar a violência doméstica”, 

de Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams, Ricardo da Costa Padovani e Rachel de Faria 
Brino.

8h30 – Palestra: “Violência contra a mulher e o trabalho em rede”.  Palestrantes: Lucia Ca-
valcanti de Albuquerque Williams, professora titular do Departamento de Psicologia da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) e coordenadora do Laprev (Laboratório de Análise e 
Prevenção da Violência).

9h30 – Apresentação geral do Projeto “Tecendo a rede e construindo a cidadania das mu-
lheres são-carlenses” e a relação com o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher do governo federal. Palestrantes: Raquel Auxiliadora dos Santos, chefe da Divisão de 
Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de São Carlos.

10h – Trabalho em grupos – Aspectos relevantes para o trabalho em rede.
11h – Apresentação dos grupos. 

A estrada municipal Benjamim Lopes 
Ozores, antiga estrada da Babilônia, es-
tará interditada a partir de hoje (25). Ela 
passará por melhorias para evitar o trans-
bordamento do córrego do Douradinho, 
evitando assim o alagamento da pista, um 
problema recorrente do local.

A obra consiste na mudança do nível 
da pista e colocação de outras linhas de 
tubo para aumentar a capacidade de vazão 

do córrego. A empresa responsável pela 
obra estima em 20 dias o prazo de execu-
ção. A obra é de responsabilidade do DER 
– Departamento de Estradas e Rodagem.

A Prefeitura de São Carlos irá instalar 
faixas de sinalização no local e informar 
caminho alternativo, como pela rua Ale-
xandre Pedrazzani, no Jardim Novo Hori-
zonte, seguindo pela estrada córrego do 
Rumo.

Estrada da Babilônia será interditada para melhorias
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 140
DE 24 DE MaRçO DE 2010

Dispõe sobre a criação de um Grupo de Trabalho para formulação de proposta de 
normatização de procedimentos e operacionalização do licenciamento ambiental 
no Município de São Carlos.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 8.400/10, e
CONSIDERANDO a celebração do convênio entre o Município de São Carlos e a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, objetivando a municipa-
lização dos procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental das ativida-
des e empreendimentos de impacto local, de acordo com a Resolução CONAMA 
237/97;
CONSIDERANDO a relevância sócio-ambiental e histórica da implantação de um 
sistema municipal de licenciamento ambiental para a comunidade são-carlense;
CONSIDERANDO que a realização de licenciamento e fiscalização ambiental das 
atividades e empreendimentos de impacto local é uma prática recente na Admi-
nistração Pública, nas esferas nacional e estadual, e ainda em gestação nos Mu-
nicípios;
CONSIDERANDO que as especificidades ambientais locais podem exigir parâme-
tros próprios para regulação das atividades que exerçam impacto ambiental local, 
para garantir efetiva proteção do meio ambiente do Município de São Carlos;
DECRETA: 
Art. 1º Fica criado o grupo de trabalho “Com Licença a Natureza Agradece” que 
tem por objetivos: 
a) formular proposta para um sistema municipal de licenciamento ambiental, de 
acordo com as legislações nacionais, estaduais e municipais, bem como os termos 
do convênio firmado entre o Município de São Carlos e a CETESB, que atenda as 
especificidades e necessidades locais do município de São Carlos; 
b) elaborar as diretrizes para um Código Municipal de Meio Ambiente de São Car-
los, que contemple as legislações já existentes.
Art. 2º O grupo de trabalho “Com Licença a Natureza Agradece” terá a seguinte 
composição:
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
II - 1 (um) representante da Coordenadoria de Meio Ambiente;
III - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
V - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;
VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Comunicação;
VII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
VIII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas;
IX - 1 (um) representante das Entidades Ambientalistas cadastradas no Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Art. 3º A Coordenadoria de Meio Ambiente proverá a estrutura administrativa 
para as atividades deste grupo de trabalho e também a coordenará.
Art. 4° O grupo de trabalho “Com Licença a Natureza Agradece” apresentará os 
resultados de seus trabalhos em até 120 (cento e vinte) dias, a contar a partir da 
publicação deste Decreto.
Art. 5° Os trabalhos desempenhados pelo referido grupo não serão remunerados, 
sendo considerados de relevante interesse público. 
Art. 6° O licenciamento ambiental se realizará com base na legislação federal, es-
tadual e municipal que rege o licenciamento ambiental, bem como as normas e 
diretrizes procedimentais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a CETESB.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 nº141
DE 24 DE MaRçO DE 2010

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ES-
COLHA DO ESPORTISTA DO ANO E DOS ESPORTISTAS HOMENAGEADOS DO ANO
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 14.036, de 20 de março de 
2007, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 12.506/10,
DECRETA 
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Especial para providenciar a 
escolha do Esportista do Ano e dos Esportistas Homenageados do Ano, conces-
são 2009, outorga 2010, de conformidade com o que preceitua a Lei Municipal 
nº 14.036, de 20 de março de 2007, os senhores abaixo indicados, representantes 
dos seguintes órgãos: 
I – Câmara Municipal
titular: Dorival Antônio Mazola Penteado
suplente: Lineu Navarro
II - Serviço Social do Comércio – SESC
titular: Laura Fabiana Oliveira
suplente: Fernando Antônio Batista Machado
III – Serviço Social da Indústria - SESI 
titular: Marcos Rogério Kapp
suplente: Matheus Oliveira Santos
IV - Inspetoria Regional de Esportes e Lazer
titular: Wilson Luiz Seneme
suplente: Reinaldo Musetti
V – Secretaria Municipal de Comunicação
titular: Antônio Carlos de Oliveira
suplente: Fábio Luiz Taconelli
VI - Sistema Clube de Comunicação 
titular: Cardoso Natal
suplente: Jivago Moraes
VII - Intersom Emissoras de Frequência Modulada
titular: Zaqueu Cirino Mendes
suplente: Eduardo Andreazi Moreira
VIII - Rádio São Carlos
titular: Valdemar Zanette

suplente: Valdemar Carvalho Zanette  
IX - EPTV Central
titular: Luís Antônio Garmendia
suplente: Vinícius Victorino de Paula
X - DBC Comunicações
titular: Adão Geraldo de Mello
XI - Jornal Gazeta Central
titular: Valdir Robles
XII - Jornal A Folha
titular: Bruno Marini Olhê
XIII – Jornal Primeira Página
titular: Marcos Aurélio Escrivani
XIV - Liga Sãocarlense de Futebol
titular: Eduardo Antônio Teixeira Cotrim
suplente: Ednilson Aparecido Muzetti
XV - Liga Sãocarlense de Futebol de Salão
titular: Victor Alberto Denardi
XVI – Liga Sãocarlense de Bocha
titular: Sérgio Roberto de Almeida
suplente: Cláudio César Morette
XVII - Liga São-carlense de Malha
titular: Hilário Apolinário de Oliveira
suplente: José Aparecido Martinez
XVIII - Conselho Gestor do Canal Comunitário de TV a Cabo de São Carlos
titular: Robson Trofolleto
suplente: Paulo Milhorini
XIX - Fundação Educacional São Carlos – FESC
titular: Lygia Prates Lisboa Fontana
suplente: Adan Lucas Parisi
XX – TVE São Carlos
titular: Luiz Francisco Francelin
suplente: Décio Alves Ribeiro Jr.
XXI – JP Jovem Pan – Rádio Realidade AM
titular: Antônio Carlos da Silva
suplente: Esmeralda Pulgrossi
XXII – Conselho Municipal de Esporte e Lazer
titular: João Paulo Porto de Toledo
suplente: Alexandre Sassaki Rosa
XXIII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
titular:  Edson Aparecido Ferraz
suplente: Geraldo Costa Dias Júnior
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 142
DE 24 DE MaRçO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Comuni-
cação, no valor de R$ 5.000,00.
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 12.927/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, 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$ 
5.000,00 (cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

10.01.00 3.3.90.39 001 04.131.0026.2.034 5.000,00

TOTAL 5.000,00

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$

10.01.00 3.3.90.39 001 04.131.0026.2.035 5.000,00

TOTAL 5.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 143
DE 24 DE MaRçO  DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, no valor de R$ 2.500,00.
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 12.930/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, 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$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 3.3.90.30 001 04.122.0018.2.011 2.500,00

TOTAL 2.500,00

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, 
em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

07.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0018.2.011 2.500,00

TOTAL 2.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de março de 2010
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 144
DE 24 DE MaRçO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Assistência Social, no valor de R$ 5.000,00.
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 12.931/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, 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$ 
5.000,00 (cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

09.01.00 4.4.90.52 001 08.122.0025.2.033 5.000,00

TOTAL 5.000,00

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$

09.01.00 3.3.90.36 001 08.244.0023.2.029 5.000,00

TOTAL 5.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 339
DE 23 DE MaRçO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 
2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 11.841/10, resolve
AUTORIZAR
a cessão do servidor ADAN LUCAS PARISI, ocupante do emprego de Professor III – 
área Educação Física, para prestar serviços junto à Fundação Educacional São Car-
los, a partir de 25 de janeiro de 2010, sem prejuízo de seus vencimentos e demais 
vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 23 de março de 2010.
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 340
DE 23 DE MaRçO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 
2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 11.839/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora ANA PAULA LIMA DE DEUS ARRIGETO, ocupante do empre-
go de Fisioterapeuta, para prestar serviços junto à Fundação Educacional São Car-
los, a partir de 25 de janeiro de 2010, sem prejuízo de seus vencimentos e demais 
vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 23 de março de 2010.
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 341
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-
lução de continuidade nos serviços da Coordenadoria de Meio Ambiente, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ERICK MARCEL PEREIRA COSTAS para o emprego de Auxiliar Ad-
ministrativo, classificado em 326º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 2 
de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 342
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
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CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, resolve
 AUTORIZAR
a contratação de NELY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA para o emprego de Auxiliar 
Administrativo, classificada em 292º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 
27 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 343
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de THAIS SONCIN TINELLI para o emprego de Auxiliar Administrati-
vo, classificada em 327º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 9 de março 
de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 344
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de JULIANA CASEMIRO DADALTO para o emprego de Auxiliar Admi-
nistrativo, classificada em 328º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 5 de 
março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 345
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de FABIANA TEYO para o emprego de Auxiliar Administrativo, classi-
ficada em 276º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 15 de janeiro de 2010, 
com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 346
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de CARLOS AUGUSTO MONTE MORBIOLO para o emprego de Auxi-
liar Administrativo, classificado em 290º lugar no Concurso Público nº 200, a partir 
de 28 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 347
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.289/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de RODRIGO SOUTO FERREIRA para o emprego de Médico – Área 
Urgência Pré-hospitalar Fixo e Móvel, classificado em 11º lugar no Concurso Pú-
blico nº 307, a partir de 18 de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 348
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.289/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 

a contratação de MARIA LUCIMARA GAUDINO CAPUTO para o emprego de Médi-
co – Área Urgência Pré-hospitalar Fixo e Móvel, classificada em 12º lugar no Con-
curso Público nº 307, a partir de 4 de março de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 349
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.069/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal Especial de Infância 
e Juventude, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de SANDER ROGERIO POLI para o emprego de Auxiliar de Natação, 
classificado em 4º lugar no Concurso Público nº 213, a partir de 13 de janeiro de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 350
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.069/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal Especial de Infância 
e Juventude, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de JHONNATAN FERREIRA DA SILVA para o emprego de Auxiliar de 
Natação, classificado em 5º lugar no Concurso Público nº 213, a partir de 19 de 
janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 351
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.069/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
resolve
AUTORIZAR 
a contratação de CLAUDEMIR MESQUITA FAHL para o emprego de Auxiliar de 
Natação, classificado em 6º lugar no Concurso Público nº 213, a partir de 22 de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 352
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
4.326/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ANA PAULA NEGRINI MAGON para o emprego de Enfermeiro 
– Área Saúde da Família e Comunidade, classificada em 26º lugar no Concurso 
Público nº 207, a partir de 2 de março de 2010, com os vencimentos que lhe com-
petirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 353
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.342/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Cidadania e As-
sistência Social, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de MORGANA RODRIGUES DOS SANTOS para o emprego de Assis-
tente Social, classificada em 1º lugar no Concurso Público nº 293, a partir de 2 de 
março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 354
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.342/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 

solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Cidadania e As-
sistência Social, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de GISLAINE FATIMA SBARAGLINI para o emprego de Assistente So-
cial, classificada em 6º lugar no Concurso Público nº 293, a partir de 10 de março 
de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 355
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
11.391/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de VALDIRENE ESPIGOLONE para o emprego de Agente Comunitá-
rio de Saúde – USF Antenor Garcia, classificada em 3º lugar no Processo Seletivo 
nº 02, a partir de 1º de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 356
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
11.391/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ELICEIA MARIA BRAGA para o emprego de Agente Comunitário 
de Saúde – USF Jardim Munique, classificada em 5º lugar no Processo Seletivo 
nº 02, a partir de 2 de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 357
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.353/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de EDWARD CEZAR MINUTTI para o emprego de Médico – Área Or-
topedia, classificado em 1º lugar no Concurso Público nº 303, a partir de 10 de 
março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 358
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
17.023/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de CRISTIANO ALESSANDRO TONIOLO PEDRINO para o emprego 
de Técnico em Informática, classificado em 8º lugar no Concurso Público nº 267, a 
partir de 1º de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 359
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
9.061/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-
lução de continuidade nos serviços da Coordenadoria de Meio Ambiente, resolve
AUTORIZAR
a contratação de WILSON MOREIRA JUNIOR para o emprego de Fiscal Ambiental, 
classificado em 12º lugar no Concurso Público nº 224, a partir de 15 de março de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 360
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
17.009/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Habitação e De-
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senvolvimento Urbano, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de BRÁULIO DE CARVALHO FONTES para o emprego de Engenheiro 
– Área Civil, classificado em 25º lugar no Concurso Público nº 275, a partir de 1º de 
março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 361
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
17.005/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de FERNANDO DE CARVALHO TURATI para o emprego de Gestor 
Público, classificado em 1º lugar no Concurso Público nº 279, a partir de 12 de 
fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 362
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 21.225/07, resolve,
INTEGRAR
na Comissão de Sindicância nomeada pela Portaria nº 148, de 22 de fevereiro de 
2010, REGIANE PEREIRA, , em substituição a RENATA TEIXEIRA MORAES AMARAL .
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 363
DE 24 DE MaRçO DE 2010

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 
2.938/09, resolve
DESIGNAR
CHRISTIAN FERNANDO MARTINEZ, Chefe de Seção de Regulação e Tratamento 
Fora do Domicílio, para substituir MARCOS ROBERTO CORREA, Chefe da Divisão 
de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 26 de abril a 5 de 
maio de 2010, em virtude de férias regulamentares requeridas pelo titular, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 24 de março de 2010.
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 364
de 24 de março de 2010

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 12.961/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Fabiana Rossi do Nascimen-
to, que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Savana Ribeiro Piovesan para apurar os 
fatos relatados pelo Vereador José Alvim Filho na 10ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal realizada no dia 23 de março de 2010, quanto à Secretaria Municipal 
de Saúde.
São Carlos, 24 de março de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

aTO Da SECRETaRIa

HOMOLOGaçÃO Da ELEIçÃO DOS SERVIDORES PaRa aS 
COMISSÕES SETORIaIS DO PLanO DE CaRREIRa

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, homologa a apura-
ção dos votos, publicada no Diário Oficial do Município na edição de 18 de março 
de 2010, e consequente eleição dos servidores efetivos para comporem as Co-
missões Setoriais para colaborarem no desenvolvimento dos trabalhos da Comis-
são de Estudos e Elaboração do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores 
Públicos Municipais, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 478, de 26 de 
outubro de 2009.
São Carlos, 23 de março de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

COnCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COnVOCaçÃO DE CanDIDaTO HaBILITaDO 
EM PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contratação, 
conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUnçÃO: MÉDICO – ÁREA CLINICA MÉDICA

nome ClassiFiCação

SYLVIA CIARROCCHI LOPEZ SOTO 2ª

Ficam convocadas também, as candidatas habilitadas abaixo descritas, que só se-
rão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

TATIANA DE MOURA COELHO 3ª

VERA LUCIA ENDO 4ª

São Carlos, 24 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaçÃO DE CanDIDaTO HaBILITaDO 
EM PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contratação, 
conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUnçÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

LIVIA NORONHA PEDRO 3ª

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

ELIANE CONCEICAO RODRIGUES FARGONI 4ª

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 n.º 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 conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 216
FUnçÃO: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

MISAEL VIEIRA DOS SANTOS 18

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

RAWLINSON ABNER ALVES 19

ADRIANO JOSE MENDES 20

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 249
FUnçÃO: ENFERMEIRO 

nome: ClassiFiCação

DANIELA CRISTINA DE SOUZA CANDIDO 21

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 222
FUnçÃO: AGENTE EDUCACIONAL

nome ClassiFiCação

ROSANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA 24

Ficam convocadas também, as candidatos habilitadas abaixo descritas, que só se-
rão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

ANDREIA DE OLIVEIRA ALEIXO 25

JULIANA DE MATTOS MARINO 26

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 temporária a ele destinada:
FUnçÃO: MÉDICO – ÁREA CLÍNICA MÉDICA

nome ClassiFiCação

PAULO CURY REZENDE 1º

São Carlos, 24 de março de 2010.
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, ha-
bilitada na lista de portadores de necessidades especiais, desistiu de assumir a 
vaga a ela destinada:
COnCURSO PÚBLICO: 249
FUnçÃO: ENFERMEIRO

nome: ClassiFiCação

NADIA ELISA SABINO 1ª

São Carlos, 24 de março de 2010.
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, 
desistiu de assumir a vaga temporaria a ela destinada:
FUnçÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

ROSELI ALVES DA SILVA 2

São Carlos, 24 de março de 2010.
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, 
desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
nÚMERO DO COnCURSO: 208
FUnçÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

nome ClassiFiCação

CAROLINA ELISABETH SQUASSONI 27

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 a candidata  abaixo discriminada, desistiu 
de assumir a vaga temporária a ela destinada
nÚMERO DO COnCURSO: 249
FUnçÃO: ENFERMEIRO 

nome ClassiFiCação

MELLINA YAMAMURA 28ª

São Carlos, 24 de março de 2010.
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 as candidatas  abaixo discriminadas, 
desistiram de assumir as vagas temporárias a elas destinadas:
nÚMERO DO COnCURSO: 266
FUnçÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

LUCIANA DOMINGUES DE MACEDO 116

CRISTIANE MARTINS SILVA BAFFA 119

São Carlos, 24 de março de 2010.
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: 216
FUnçÃO: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

FABIO CORNACHIONE 17

São Carlos, 24 de março de 2010.
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: 222
FUnçÃO: AGENTE EDUCACIONAL

nome ClassiFiCação

ROSELI REGINA RUIZ DURAN 23

São Carlos, 24 de março de 2010.
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: 208
FUnçÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

nome ClassiFiCação

ANA CANDIDA FONSECA MENDES 26

São Carlos, 24 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
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PREFEITURA DE

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 não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
Curso: Terapia Ocupacional

nome ClassiFiCação

ARIANE ISSA RIBEIRO 1º

São Carlos, 24 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITaçÕES

PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS – ERRaTa – PREGÃO ELETRÔnICO 
nº 006/2010 - PROCESSO n.º 6.561/2010 – Na publicação do dia 20 de março 
de 2010, onde se lê: “(...)no prazo de 03 (cinco) (...)”, leia-se: “(...)no prazo de 03 (três) 
(...)”. 

PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS – ERRaTa – PREGÃO ELETRÔnICO 
nº 079/2009 - PROCESSO n.º 25.979/2009 – Na publicação do dia 24 de março 
de 2010, onde se lê: “(...)São Carlos, 09 de fevereiro de 2010 (...)”, leia-se: “(...)São 
Carlos, 22 de março de 2010 (...)”. 

PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS – COnVITE DE PREçOS n.° 
009/2010 -PROCESSO aDMInISTRaTIVO nº 27178/2009- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como ob-
jeto a contratação de empresa de engenharia para a construção de ossuário no 
Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Município de São Carlos, nos termos dos 
Anexos IV a VI do Convite. O convite 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 25 de março de 2010 até o dia 06 de abril de 2010, no horário das 09h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Os envelopes contendo a documen-
tação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até as 
14h30min do dia 06 de abril de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á 
sessão de abertura. São Carlos, 24 de março de 2010. Caroline Garcia Batista - Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitações.

RESUMO Da aTa DE JULGaMEnTO Da COMISSÃO PERManEnTE DE LICI-
TaçÕES COnVITE DE PREçOS n.° 008/2010 PROCESSO nº 12.361/2009 Aos 
22 de março de 2010, às 17h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada na 
proposta de preço da empresa participante do certame em epígrafe. A Comissão, 
valendo-se do parecer emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o cri-
tério de julgamento de menor preço unitário, JULGA CLASSIFICADA em primeiro 
lugar a empresa Caime e Casale Comercial Ltda. EPP. Caroline Garcia Batista Pre-
sidente

EXTRaTO Da aTa DE REGISTRO DE PREçOS n°    023/2009 PROCESSO aDMI-
nISTRaTIVO n.° 23135/2009 –  PREGÃO ELETRÔnICO n.°077/2009 - O 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS e a empresa FUTURa COMÉRCIO DE MaTERIaS 
EDUCaCIOnaIS LTDa. – ME acordam em proceder ao Registro de Preços para 
a aquisição de brinquedos pedagógicos para utilização dos alunos da educação 
infantil do Município de São Carlos nas condições abaixo:

LOTE 05

item identiFiCação desCrição Qtde. Valor unitário Valor total

1 Fofone

Brinquedo com formato de um telefone 
(clássico), medindo aproximadamente 
10cm de altura, confeccionado em 
vinil, atóxico e colorido. Possibilita a 
coordenação óculo-manual, motora, 
percepção. Dimensões aproximadas: 
8x8x8 cm

250 R$ 5,39 R$ 1.347,50

2 Tortuga

 Brinquedo com formato de uma 
tartaruga, confeccionado em vinil, 
atóxico e colorido, desmontável. 
Possibilita a coordenação motora 
do bebê, através da atividade da 
montagem, desenvolvendo o exercício 
da inteligência e capacidade criativa. 
Medidas aproximadas: 8x8x8 cm

200 R$ 7,23 R$ 1.446,00

3
Centro de 
Atividade 
Baby Gym

Confeccionado em plástico rígido e 
colorido, possui espelho giratório, 
chocalhos nas laterais, pingentes 
desmontáveis, medindo 55x49x58cm. 
Desenvolvendo a coordenação óculo-
manual e motora, percepção visual, 
fazendo com que o bebê diferencie e 
observe as cores e os sons.

200 R$ 37,58 R$ 7.516,00

4

Quebra 
cabeça de 
animais e 
meios de 
transporte

Conjunto confeccionado em borracha 
sintética EVA, contendo 18 quebra 
cabeças com diversos recortes que se 
encaixam entre si. Auxilia a criança a 
conhecer o mundo que a rodeia através 
de atividades envolvendo animais 
e meios de transporte, medindo 
30x30x1.2cm cada placa.

85 R$ 70,09 R$ 5.957,65

5
Sacolão 
criativo barras 
coloridas

Conjunto confeccionado em plástico 
rígido colorido, contendo 1000 peças 
de encaixe, sendo peças de formato 
circular, bastão, retângulo com 
4,3,2 encaixes e quadrados com 06 
encaixes. Desenvolve a coordenação 
motora fina, através de atividades de 
construção, possibilitando o exercício 
da capacidade criativa. Acondicionado 
em sacola PVC transparente com 
zíper e alça.

85 R$ 88,57 R$ 7.528,45

6

Sacolão 
criativo 
plugando 
idéias

 Conjunto confeccionado em plástico 
rígido em 05 cores diferentes, 
contendo 1000 peças de formato 
3,2,1 encaixes, encaixe em I e encaixe 
em curva. Desenvolve a coordenação 
motora fina, através de atividades de 
construção, possibilitando o exercício 
da capacidade criativa. Acondicionado 
em sacola PVC transparente com 
zíper e alça.

28 R$ 74,57 R$ 2.087,96

7
Fantoche 
de animais 
domésticos

Conjunto confeccionado em feltro 
contendo 10 fantoches: pato, 
galo, coelho, gato, ovelha, porco, 
vaca, cavalo, papagaio e cachorro 
medindo 28 cm cada peça. Estimula 
o desenvolvimento da linguagem 
verbal, integração social e com o meio, 
através de atividades de dramatização. 
Acondicionado em embalagem 
plástica.

43 R$ 36,87 R$ 1.585,41

item identiFiCação desCrição Qtde. Valor unitário Valor total

8
Fantoche do 
folclore

Conjunto confeccionado em espuma 
e tecido pluminha, contendo 07 
fantoches: bruxa, lobo mau, Pinóquio, 
chapeuzinho, saci, fada e papai Noel, 
medindo 38 cm de altura. Estimula o 
desenvolvimento da linguagem verbal, 
integração social e com o meio, através 
da capacidade da dramatização.

43 R$ 56,90 R$ 2.446,70

9
Fantoche 
família negra

Conjunto confeccionado em espuma 
e tecido pluminha, contendo 06 
fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho 
e filha, medindo aproximadamente 
38 cm de altura. Estimula o 
desenvolvimento da linguagem 
verbal, integração social e com o meio, 
através de atividades e dramatização. 
Acondicionado em embalagem 
plástica.

43 R$ 59,12 R$ 2.542,16

10
Fantoche 
família branca

 Conjunto confeccionado em espuma 
e tecido pluminha, contendo 06 
fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho 
e filha, medindo aproximadamente 
38 cm de altura. Estimula o 
desenvolvimento da linguagem 
verbal, integração social e com o meio, 
através de atividades de dramatização. 
Acondicionado em embalagem 
plástica.

43 R$ 59,12 R$ 2.542,16

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 
meses, contados a partir da sua data de assinatura. São Carlos, 24 de março de 
2010.

PREGÃO ELETRÔnICO nº 015/2010 - PROCESSO nº 1.258/2010 – COMUnI-
CaDO - Pelo presente, comunicamos que a resposta ao pedido de esclarecimento 
apresentado pela SRA. SANDRA SAPUCAIA, referente ao edital em epígrafe, en-
contra-se disponível para consulta junto nesta Equipe, nos sites www.saocarlos.
sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Em conseqüência das alterações realizadas, 
prorroga-se a data limite para a abertura e recebimento das propostas para as 
08h00min do dia 05 de abril de 2010, e início da sessão de disputa de preços 
para as 10h00min do dia 05 de abril de 2010. São Carlos, 24 de março de 2010. 
André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS-SECRETaRIa MUnICIPaL DE 
SaÚDE-FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE-PREGÃO ELETRÔnICO FMS nº 
019/2010-PROCESSO aDMInISTRaTIVO nº 643/2010-Faço público de or-
dem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 019/2010, tendo como objeto a COnTRaTaçÃO DE EMPRESa ES-
PECIaLIZaDa PaRa REaLIZaçÃO DE EXaMES DE IMaGEM E OUTROS, para 
serem utilizados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, 
conforme especificado pelo Anexo II. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos si-
tes: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento 
e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia  07 de abril de 2010 
e o início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 07 de abril de 
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 23 de março 
de 2010. Jose Eduardo Simões Martinez - Pregoeiro

Pregão Eletrônico n. º 008/10 - Processo n. º 1.349/2010 – HOMOLOGaçÃO 
- Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao café da manhã 
servido no Restaurante Popular, no Município de São Carlos.  Homologo a decisão 
proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes n°s 01 e 02 adjudicado à em-
presa PaDaRIa E COnFEITaRIa LaOa LTDa, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº. 63.927.495/0001-19 e ao lote n° 03 adjudicado à empresa CHOCOKIM CO-
MÉRCIO E InDÚSTRIa DE PRODUTOS aLIMEnTÍCIOS LTDa - EPP devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº. 09.297.008/0001-36. Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto 
ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 23 de março de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico n. º 013/10 - Processo n. º 9.408/2010 – HOMOLOGaçÃO 
- Objeto: Aquisição de Ovos de Páscoa para atender os alunos das Unidades Esco-
lares do Ensino Fundamental e Infantil do Município de São Carlos. Homologo a 
decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à em-
presa nUTRICIOnaLE COMÉRCIO DE aLIMEnTOS LTDa, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 08.528.442/0001-17. Nesta oportunidade, designo o servidor 
Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site 
do Banco do Brasil. São Carlos, 24 de março de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - 
Prefeito Municipal.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDITaMEnTO COnTRaTUaL
1º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO nº 157/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Sociedade Amigos dos Escoteiros de São Carlos - SAESC
Objeto: altera a cláusula segunda - do imóvel e altera a cláusula quarta - da vigên-
cia para 15 anos
Data da assinatura: 18/03/10
Processo nº 20.718/07

EXTRaTO DO aDITaMEnTO nº 20/10
1º TERMO aDITIVO aO COnVÊnIO nº 07/06

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Juízo da 410ª Zona Eleitoral 
de São Carlos
Objeto: altera a cláusula do imóvel e da cessão de servidores e aprendizes 
Fundamento: Lei Municipal nº 13.763/06
Data da assinatura: 11/03/10
Processo nº 1.681/06

EXTRaTO DE aDITaMEnTO COnTRaTUaL
3º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO nº 19/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: FRIDEL – Frigorífico Industrial Del Rey Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de aquisição de carnes bovinas até 
29/04/10
Data da assinatura: 12/03/10
Processo nº 2.389/09

EXTRaTO DE aDITaMEnTO COnTRaTUaL
7º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO nº 26/06

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Suporte Serviços de Segurança Ltda.
Objeto:prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços de vigilância pa-
trimonial e segurança pessoal privada armada até 13/08/10 e acresce a quantia 
de R$ 886.302,20

Data da assinatura: 09/02/10
Processo nº 24.661/05

FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE
EXTRaTO Da aTa DE REGISTRO DE PREçOS nº 008/2010

Empresa – Biolab Sanus Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, para aten-
dimento de ordem judicial e fornecimentos autorizados. 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 12/03/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 069/2009 - Processo 
2891/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Patrícia Leoni Facchini

COnCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

TV EDUCaTIVa DE SÃO CaRLOS
PROCESSO SELETIVO nº 01/2010

A Comissão de Seleção torna público o resultado da primeira fase do Processo 
Seletivo nº 01/2010, realizado para a concessão 02 (duas) bolsa-estágio a estudan-
te de curso superior de Jornalismo:

nome
ProVa 

PrátiCa

HistÓriCo esColar, 
atiVidades eduCaCionais e 

serViço Voluntário
total ClassiFiCação

Erica Paula Nascimento 55 9,57 64,57 1º

Mariana Lemes 55 8,27 63,27 2º

João Vítor Galvão Torres 55 7,20 62,20 3º

Mara Flávia Souza Araújo 50 9,73 59,73 4º

Rodrigo Peronti Rodrigues 40 9,66 49,66 5º

Érika Cristina Pereira da Silva 35 11,82 46,82 6º

Lucas Pandolfelli Zampieri 35 7,29 42,29 7º

Os classificados acima estão convocados para a entrevista técnica no dia 
08.04.2010, às 14h15min na sede da TV Educativa São Carlos na Rua Major 
José Inácio, 2154 – Centro.
São Carlos, 23 de março de 2010.
Diego Musarra Doimo
Presidente da Comissão

EXTRaTO

EXTRaTO DO TERMO aDITIVO nº 003.
Contrato Administrativo nº 001/2008.
Processo Administrativo nº 030/2008.
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação (Art. 25, II, c/c artigo 13, II, III e V da Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores).
Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos.
Contratada: Tojal e Renault Advogados Associados S/C
Objeto: Constitui objeto do presente o aditamento de prazo e o reajuste de 4,59% 
(quatro vírgula cinqüenta e nove por cento) o valor a ser pago no contrato nº 
001/08, passando para R$ 2.324,64 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e ses-
senta e quatro centavos), mensais referente a 3 (três) processos acompanhados.
Vigência: Fica prorrogada por 06 (seis) meses a vigência do contrato a partir de 
22/02/10, expirando em 21/08/10. 
Valor: R$ 13.947,84 (treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e qua-
tro centavos).
Data da Assinatura: 19 de fevereiro de 2010.
Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.
Assina pela Contratada: Sebastião Botto De Barros Tojal.

aTO Da PROHaB

ERRaTa DO COMUnICaDO PUBLICaDO EM 23/03/2010
Onde se lê “F – Os portões do Ginásio Milton Olaio Filho serão fechados às 14 h 
do dia 1º de maio de 2010” – lê-se “F – Os portões do Ginásio Milton Olaio Filho 
serão fechados às 13 h e 30 min. do dia 1º de maio de 2010”
São Carlos, 24 de março de 2010.
João Batista 
Diretor Presidente

COMUnICaDO
João Batista Muller, diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os interessados que a empresa 
estará realizando no dia 1º de maio de 2010, as 14h no Ginásio Milton Olaio 
Filho sorteio público de 910 unidades habitacionais pelo programa “Minha 
Casa, Minha Vida” de acordo com a Lei Municipal 12.117 de 19/06/1999.
Para participar do sorteio as famílias deverão atender os seguintes requi-
sitos:
1 - Estar inscrito e atualizado no cadastro da Prohab até o dia 15/04/2010;
2 - Residir no município de São Carlos há mais de 03 anos consecutivos ou alter-
nados;
3 - Não possuir imóvel ou ter sido beneficiado por qualquer programa habitacio-
nal do Governo Federal em todo território brasileiro;
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4 - Ter família constituída legalmente, concubinato ou arrimo de família;
5 - Ter renda familiar comprovada de 0 a 3 salários mínimos mensal.
OBS.: Os beneficiários pelo sorteio deverão comprovar que atendem os requisitos 
do programa.
Das obrigações das famílias cadastradas:
A – Recebida a convocação as famílias deverão se dirigir até o Ginásio Milton Olaio 
Filho, entre os dias 26 ao dia 30/04/2010 das 8h às 17h, com a carta de convocação 
e documento pessoal com foto para retirada do cupom;
B – Dirigir-se até o Ginásio Milton Olaio Filho no dia 1º de maio de 2010 das 7h 
às 13h 30 min. para depositar o cupom nas urnas acrílicas e participar do sorteio;
C – Para participar do sorteio as famílias deverão se apresentar no máximo com 
duas pessoas, visto que teremos um grande número de participantes.   Para sua 
segurança não leve crianças;
D – A família que perder o cupom não poderá participar do sorteio;
E – As famílias contempladas serão convocadas posteriormente por meio de carta 
para comprovarem os requisitos exigidos pela Prohab;
F – Os portões do Ginásio Milton Olaio Filho serão fechados às 13 h 30 min. do 
dia 1º de maio de 2010, ficando prejudicadas as famílias que não comparecerem 
até o referido horário.
Das unidades habitacionais acima mencionadas 72 serão destinadas para idoso e 
deficiente, sendo 5% para portadores de necessidades especiais e 3% para idosos.
A Progresso e Habitação sorteará ainda 455 famílias as quais ficarão na condição 
de suplentes das 910 famílias titulares contempladas.
As unidades habitacionais sorteadas serão construídas pela empresa RPS, com 
recurso do Governo Federal no Jardim Gramado localizado entre o bairro Antenor 
Garcia e o Jardim Botafogo.
O financiamento do imóvel será através do agente financeiro Caixa Econômica 
Federal de acordo com as regras estabelecidas pelo programa “Minha Casa, Minha 
Vida”.
São Carlos, 24 de março de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Prohab São Carlos

LICITaçÕES

aTa DE SESSÃO DE aBERTURa DOS EnVELOPES 
DE HaBILITaçÃO E PROPOSTa DE PREçOS

COnVITE DE PREçOS n.° 007/2010 - PROCESSO n.º 676/2009
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às 09:00 (nove) 
horas, reuniu-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações,  para 
proceder a abertura do envelope de habilitação apresentado para o Convite de 
Preços supracitado.A Comissão verificou a apresentação dos envelopes de habili-
tação e proposta de preços apresentado pela empresas a saber : 
1-) Vibramaq Maquinas para artefatos de Concreto Ltda.
A Comissão, verificando a regularidade da documentação apresentada, JULGA a 
empresa participante HABILITADA a continuar participando da fase seguinte do 

presente certame.Ato contínuo, foi abertos o envelope de Proposta de Preços, 
sendo o mesmo rubricado pelos membros da Comissão.A Comissão aguarda pa-
recer da unidade interessada para proferir seu julgamento.Nada mais havendo a 
constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Permanente de 
Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
Gilson James D. Muniz
Presidente

COnCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

COnVOCaçÃO DE COnCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pes-
soal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, 
a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO – 001/2008
EMPREGO:- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

RODRIGO DE MELLO 25º

São Carlos, 23 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

LICITaçÃO

SERVIçO aUTOnOMO DE aGUa E ESGOTO DE SÃO CaRLOS EDITaL n° 
2.03.2010 – PROCESSO n° 0181/10 -OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para o detalhamento de Projeto Básico Elétrico, fornecimento, para-
metrização e efetuação de start-up de 02 painéis de comando com inversor de 
freqüência. MODALIDADE: Tomada de Preços pelo Regime de Preço Global e Tipo 
Menor Preço. ENCERRAMENTO: 13/04/2010 às 14:00 horas, com abertura dos 
envelopes às 15:00 horas. O Edital na íntegra poderá ser obtido junto à G.M.P., 
Avenida Getúlio Vargas, 1.500 -Bairro Jardim São Paulo -São Carlos-SP., mediante 
o recolhimento de emolumentos no valor de R$50,00, no Setor de Tesouraria do 
S.A.A.E., das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Informações no site www.

saaesaocarlos.com.br, telefone: (16) 3373-6448 ou 3373-6412. São Carlos, 24 de 
março de 2010 Gerencia de Material e Patrimônio

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO MUnICIPaL DE EDUCaçÃO
EDITaL DE COnVOCaçÃO

A Secretaria Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e suplentes 
para a 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA do biênio 2010-2012, que se realizará no dia, horá-
rio e local abaixo discriminados, da qual constará a seguinte pauta:
Pauta:
1-Informes Gerais
2- Estabelecer calendário para a realização das sessões ordinárias
3- Propor eleição do executivo do CME para o provimento dos cargos de Presiden-
te, Vice-Presidente e Secretário
4-Encaminhamentos referentes às Diretrizes Curriculares Municipais para a Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasilei-
ra, Africana e dos Povos Indígenas. 
5- Outros assuntos
Dia: 25 de  março de 2010  - 5ª  FEIRA
Horário: 18 horas
Local: Palacete Conde do Pinhal, rua Conde do Pinhal, 2017 - Centro
São Carlos, 19 de março de 2010.
LOURDES DE SOUZA MORAES
SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COnSELHO DE aCOMPanHaMEnTO E COnTROLE SOCIaL DO FUnDEB
EDITaL DE COnVOCaçÃO

Lourdes de Souza Moraes, Secretária Municipal de Educação, convoca os mem-
bros titulares e suplentes para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Acom-
panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - biênio 
2010/2012, que se realizará no dia e horário abaixo discriminados, da qual cons-
tará a seguinte pauta:
Pauta:
Eleição do Presidente e Vice-Presidente
Análise e emissão de parecer da prestação de contas do PNATE/2009
Vistas nos documentos de prestação de contas;
Dia: 29 de março de 2010 – segunda-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação  – SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 - 
Centro
São Carlos,  22 de março de 2010
LOURDES DE SOUZA MORAES
Secretária Municipal de Educação

A Prefeitura, por meio da Divisão de 
Políticas Públicas para as Mulheres, e o 
Centro de Referência da Mulher, ambos 
coordenados pela Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social, em parce-
ria com o Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher, iniciou no último sábado 
(20), na Praça do Mercado, a campanha 
Transporte com Respeito, que tem como 
objetivo orientar as mulheres que são as-
sediadas sexualmente no transporte cole-
tivo e que essa atitude é crime e deve ser 
denunciada.

“Iniciamos o trabalho pela baixada do 
mercado e somente nesse sábado conse-
guimos distribuir mais de 1.000 panfletos. 
Nos próximos dias também estaremos 
ministrando palestras sobre o tema para 
motoristas e cobradores”, explicou Mirle-

ne Simões Severo, presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos das Mulheres.

Para denunciar qualquer tipo de 
agressão as mulheres podem ligar no 
Centro de Atendimento à Mulher no “Li-
gue 180” ou procurar a Defensoria Públi-
ca (3368-8181), a Delegacia da Mulher 
(3374-1345) ou o Centro de Referência da 
Mulher (3307-7799).

É crime – A Lei Federal nº. 3.688 no 
seu artigo 61 estabelece que importunar 
alguém, em lugar público ou acessível 
ao público, de modo ofensivo ao pudor 
é crime. A pena de multa para esse tipo 
de crime é de no mínimo, 10 dias e, no 
máximo de 360 dias multa. O valor do dia 
multa é fixado pelo juiz não podendo ser 
inferior a um trigésimo do salário mínimo 
vigente. A multa deve ser paga dentro de 
10 dias depois de transitada em julgado a 
sentença.

“A demanda surgiu primeiro no pro-
grama ‘Colcha de Fuxicos’, realizado pela 
Universidade Federal de São Carlos junto 
às mulheres do município, e foi levada 
para a Conferência Municipal de Políticas 
para as Mulheres realizada no ano passa-
do, quando foi aprovada”, explicou Mirle-
ne. Ela disse, ainda, que para estruturar a 
campanha contou com a colaboração da 
Prefeitura, da Agência Escola da Unicep e 
da OAB Mulher São Carlos, que estudaram 
as leis que poderiam penalizar o agressor. 
“Pretendemos orientar as mulheres que 
se sintam ofendidas sexualmente dentro 
de qualquer transporte coletivo a denun-
ciar o agressor”.

Prefeitura inicia campanha 
Transporte com Respeito

São Carlos fica campeã no 
Dominó e na Damas nos JORI

Com a conquista da medalha de Ouro nas modalidades de Dominó misto e 
Damas feminino, a delegação de São Carlos terminou a competição na 6ª coloca-
ção fazendo assim sua melhor campanha em participações nos Jogos Regionais do 
Idoso (JORI).

Na 14ª edição do evento que aconteceu entre dias 17 e 21, na cidade de Porto 
Ferreira, reunindo 54 cidades de toda a região, os maiores destaques de São Carlos 
foram para as modalidades de jogos de salão.

Elisa Gonçalves Papa repetiu o feito do ano passado e sagrou-se mais uma vez 
campeã na Damas. No Dominó misto mais uma medalha de Ouro com a dupla Jacy 
Haddad e Palmira Gradin Zaguetti.

O professor Normando Tadeu Braga César, experiente corredor veterano que 
representa a cidade em eventos nacionais e internacionais, conquistou a medalha 
de Bronze na prova dos 2.000 metros.

A equipe de Vôlei Adaptado feminino melhorou sua classificação em relação ao 
ano passado quando ficou na 4ª colocação. Neste ano as meninas conquistaram a 
medalha de Bronze ao vencer Ribeirão Preto.

O grupo foi formado por Angelina Cesário Diagonel, Assuntina Bruno Marino, 
Deolinda Marinha Giacometti, Eunice Maruci, Ercilia Leoncine Garbuglio, Lídia Pau-
lino dos Santos, Lucia Thereza Correa Giacomini, Maria C. de Oliveira Andrade, Zilda 
Mecca Pinto Augusto, Magali A. Sacafon, Martes, Marlene Perez, Valdeci Sales dos 
Santos, Dirce Marques Spaziani, Maria de Lourdes Silbone, Nilcea Peronti Procópio.

As demais modalidades ficaram nas seguintes colocações: Coreografia (6º lu-
gar); Malha (6º lugar), Tênis de Mesa masculino (8º lugar); Tênis de Mesa feminino (7º 
lugar) e Xadrez masculino (5º lugar). A Comissão Organizadora dos JORI homena-
geou o atleta da delegação de São Carlos, Antenor Sardanelli, da equipe de Bocha, 
considerado como o melhor jogador da região no ano de 2009.

Com a classificação final estão confirmados para os Jogos Estaduais do Idoso, 
de 26 a 30 de maio na cidade do Guarujá, as modalidades de Damas, Dominó e Vôlei 
Adaptado. A organização deve informar nos próximos se Normando César também 
conseguiu classificação.

Para os professores Carlos Eduardo Pandolfelli e Marcos Amaro, chefe e assis-
tente de chefia da delegação de São Carlos, a tendência é que a cada ano a cidade 
melhore sua colocação nos JORI.

“A Prefeitura de São Carlos oferece toda a estrutura necessária de treinamento, 
hospedagem e alimentação para uma boa participação dos nossos atletas. Outro 
ponto importante é que, aos poucos, nós estamos aprendendo a disputar a compe-
tição”, ressaltou Pandolfelli.

Glória Saratt/PMSC



Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário Oficial
P r e f e i t u r a  d e  S ã o  C a r l o S

Secretaria Municipal de 
Comunicação

Jussara Lopes
(Mtb. 12.540) edição

documento assinado digitalmente

DIÁRIO OFICIaL
Quinta-feira, 25 de março de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

A Prefeitura de São Carlos fecha o mês 
de março com uma vasta e variada progra-
mação no Teatro Municipal “Dr. Alderico 
Vieira Perdigão” e no Teatro de Arena “José 
Saffiotti Filho”. As atividades culturais de 
São Carlos estão sob a responsabilidade 
da Coordenadoria de Artes e Cultura.

Hoje (25), a peça “Dom Casmurro – O 
Julgamento”, texto do escritor Machado 
de Assis, adaptação e direção de Rony 
Guilherme. Na sexta-feira (26), apresenta-
ção da peça infantil Chapeuzinho Verme-
lho, que, com uma linguagem de desenho 
animado e personagens caricatos, mos-
tra um caçador atrapalhado e uma vovó 
surda fazendo relembrar essa historia de 
uma maneira nunca vista. No sábado (27), 
acontece a II Semana de Artes Cênicas – 
“Páginas”, apresentada pelo Ballet da Ci-
dade de Santos, com direção de Renata 
Pacheco. A coreografia é baseada na vida 
de Edith Piaf. Todos esses espetáculos 
acontecem às 20 horas. 

Também no sábado (27), às 17h30, em 

comemoração ao Dia Nacional do Circo e 
Dia Internacional do Teatro, apresentação 
do espetáculo “No Reino de Astúria”, com 
o grupo Estação de Circo. No domingo 
(28), às 16h, apresentação da peça infantil 
“O Gato de Botas”, que conta a história de 
um pobre camponês trabalhador que tem 
dificuldades em pagar os altos impostos 
devidos pelas terras que cultiva para o te-
mível Ogro. 

Também no domingo, às 17h30, en-
cerrando as atividades do mês de março, 
apresentação do “Song Brothers Convida 
Jimmy Red”. O bluesman neo- zelandês 
Jimmy Red e a Song Brothers Blues Band 
se unem para um show inesquecível ao 
som de clássicos do blues somados ao 
trabalho autoral de Jimmy Red.

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira 
Perdigão” fica na rua Sete de Setembro, 
1.735, no centro. Mais informações sobre a 
programação podem ser acessadas no Por-
tal da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br) 
ou pelo telefone (16) 3371-4339. 

Espetáculos e blues internacional encerram março
Programação:

Dia 25 - “Dom Casmurro – O Julgamento” 
O narrador (Bento), ao mesmo tempo personagem, recorre à memória com o intui-

to de recuperar o passado.  Analisa seu relacionamento com os outros, como forma de 
compreender a si mesmo e, nesse sentido, procura mais nos outros que em si mesmo o 
entendimento dos fatos. Adaptação e direção Rony Guilherme. Classificação etária: Li-
vre. Ingressos: R$ 24,00 e R$ 12,00; R$ 20,00 e R$ 10,00 (preço promocional para escolas 
particulares); R$ 6,00 – (preço promocional para escolas públicas). Local: Teatro.

Dia 26 – Chapeuzinho Vermelho
Chapeuzinho Vermelho conta a historia de uma garotinha que ao desobedecer a 

sua mãe acaba vivendo uma perigosa aventura deparando-se com um lobo mal muito 
desastrado. Com uma linguagem de desenho animado, e personagem caricatos encon-
tramos um caçador atrapalhado e uma vovó surdinha da Silva e juntos relembramos 
essa historia de uma maneira nunca vista. Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 14,00 e R$ 7,00. Local: Teatro.

Dia 27 – II Semana de Artes Cênicas – “Páginas” 
Coreografia apresentada pelo Ballet da Cidade de Santos, com direção de Renata 

Pacheco. A coreografia é baseada na vida de Edith Piaf, retratando as diversas barreiras 
com a qual a artista conviveu. Classificação etária: Livre. Ingressos: Entrada Gratuita (sem 
retirada de ingressos). Realização: Icasesp e Prefeitura Municipal de São Carlos – Coorde-
nadoria de Artes e Cultura. Local: Teatro.

Dia 27 – Em comemoração ao Dia Nacional do Circo e Internacional do Teatro
“No Reino de Astúria” – com o Grupo Estação de Circo. Um corajoso príncipe tenta 

derrotar o mal com sua destreza e salvar a princesa de Astúria de uma terrível bruxa. 
Baseado na pesquisa de contos de fadas, a Estação do Circo propõe uma releitura sin-
gular e moderna, utilizando a arte circense para contar esta história. Classificação etária: 
Livre. Entrada Gratuita. Realização: Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria 
de Artes e Cultura. Local: Teatro de Arena.

Dia 28 – “Song Brothers Convida Jimmy Red”
O bluesman Neo Zelandês Jimmy Red e a Song Brothers Blues Band se unem para 

um show inesquecível ao som de clássicos do Blues somados ao trabalho autoral de 
Jimmy Red. Por onde passa, o show atrai os amantes do gênero, que podem assistir de 
perto a um legítimo espetáculo de Blues. Classificação etária: Livre. Entrada Gratuita. 
Realização: Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria de Artes e Cultura. Local: 
Teatro de Arena.

Dia 28 - O Gato de Botas
O espetáculo conta a história de um pobre camponês trabalhador que tem dificul-

dades em pagar os altos impostos devidos pelas terras que cultiva para o temível Ogro.  
A situação começa a mudar em função da esperteza do gato especial.

Classificação etária: Livre. Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00. Local: Teatro.

Foi lançada, na manhã desta quarta-
feira (24), uma revista de edição especial 
que traz um balanço dos 15 meses de ges-
tão da atual administração, iniciada em ja-
neiro de 2009.

Produzida pela Secretaria Municipal 
de Comunicação, a revista, com fotos e 
textos feitos pela própria equipe da Se-
cretaria, é um informativo que resume 
todo trabalho desses 15 meses de gestão, 
incluindo prêmios, obras, eventos, índices 
de atendimentos, inovações, projetos pio-
neiros e vários outros trabalhos que tive-
ram destaques na cidade e no país.

A revista destaca os projetos e ações 
da Prefeitura que foram reconhecidos 
em todo o Brasil, como o recebimento do 
Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Es-
colar, concedido pela “Ação Fome Zero”, 
o Prêmio de Prefeito Inovador, a divul-
gação da cidade com o menor Índice de 
Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), o prêmio 

Talentos da Maturidade, recebido pelos 
alunos da Universidade Aberta da Tercei-
ra Idade (UATI), a cidade como exemplo 
em sustentabilidade sociocultural, que 
premiou São Carlos como exemplo na 
Regionalização do Turismo e o índice 
cultural apontado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) que co-
locou São Carlos em 9º lugar no ranking 
das cidades que mais investem em ações 
culturais no país.

A revista é fruto de um trabalho cole-
tivo e representa um salto importante da 
Prefeitura, e foi apresentada aos servido-
res e à imprensa. Com tiragem de 60.000 
exemplares e custo de R$ 0,80 a unidade 
aos cofres públicos, as revistas serão dis-
tribuídas por toda cidade a partir de hoje 
(25). Exemplares das revistas também po-
derão ser encontrados nas unidades do 
SIM (Centro, Cidade Aracy e Vila Prado) e 
no Paço Municipal.

Prefeitura apresenta revista de 15 meses de gestão

Divulgação

Maurício Motta
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