
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Diário Oficial
SÃO CARLOS

Sábado, 17 de dezembro de 2011 • Ano 3 • Nº 389

 ■ ÁREA DE LAZER

A Prefeitura tem investido no incentivo à leitura e na inclusão 
através de locais como o Espaço Braille que, além dos 2 mil 
livros para pessoas com deficiência visual, agora também 
possui um scanner que converte, em alta velocidade, o texto 
impresso em falado. ► Pág. 8

Diário Oficial de São Carlos

A Prohab está construindo mais uma área de lazer 
em São Carlos, desta vez no bairro Antenor Garcia. A 
obra conta com recursos de emenda parlamentar e o 
projeto foi idealizado pelo arquiteto e urbanista Júlio 
César Alves Ferreira. ► Pág. 2

 ■ CONFERÊNCIA DE CULTURA

Foi aprovado pela plenária da 4ª Conferência de  
Cultura as 20 propostas que integrarão o Plano 
Municipal de Cultura. Após a plenária da Conferência, 
foram eleitos os representantes da sociedade civil para 
o Conselho Municipal de Cultura. ► Pág. 2

 ■ FEIRA DE NATAL

A Prefeitura, por meio do Departamento de Apoio à 
Economia Solidária, Pró-Memória e UNIARTE, promove 
a tradicional Feira da Estação, desta vez a Feira Especial 
de Natal, que acontece na Estação Cultura neste 
sábado (17) das 13h às 20h. ► Pág. 7

 ■ ESPAÇO BRAILLE

Espaço Braille ganha novo equipamento
Angela Oliveira /PMSC

Nathália Nicola/PMSCMariucha Magrini/PMSCFábio Taconelli/PMSC
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Prohab implanta área de lazer no Antenor Garcia
A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) 
está construindo mais uma área de lazer em São 
Carlos, desta vez no bairro Antenor Garcia. A obra 
conta com recursos de emenda parlamentar e o 
projeto foi idealizado pelo arquiteto e urbanista 
Júlio César Alves Ferreira.
Foram investidos, aproximadamente, R$ 60 
mil no empreendimento, que é dotado de 
quadra de areia, arquibancadas, playgrounds 
e área de convivência para as pessoas que 
frequentarão o local. 
A área de lazer fica localizada na região da 
piscina semiolímpica e do Centro da Juventude. 
A Prohab já implantou dez áreas de lazer e 
convivência em São Carlos. Nestas áreas, que 
são revitalizadas, os moradores dos bairros têm 
a chance de conviver de forma harmoniosa com 
os vizinhos, sem contar a alegria das crianças em 
ter um local para brincar bem perto de casa.

Conferência de Cultura aprova propostas para o Plano Municipal
No dia 10 de dezembro foi aprovado pela 
plenária da 4ª Conferência Municipal de  
Cultura as 20 propostas prioritárias que 
integrarão o Plano Municipal de Cultura. Após a 
plenária da 4ª Conferência, que tratou do tema 
Construindo o Plano Municipal de Cultura, 
foram eleitos os representantes da sociedade 
civil para o Conselho Municipal de Cultura, 
nas cadeiras de Artes Cênicas, Artes Visuais, 
Audiovisual, Cultura Popular, Livro e Leitura, 
Música e Entidades.
O texto base do Plano Municipal de Cultura 
foi organizado em eixos temáticos: Função 
do Estado, Diversidade Cultural, Acesso à 

Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico, 
Participação Popular, seguindo orientação do 
Plano Nacional de Cultura. A essas propostas se 
somaram 201 outras, além das já aprovadas nos 
Setoriais de Cultura nas áreas de Artesanato, 
Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, 
Cultura Popular, Livro e Leitura e Música.
Segundo a Coordenadoria de Artes e 
Cultura dentre as 20 prioridades podem 
se destacar aquelas que são estruturantes 
como a consolidação do Sistema Municipal 
de Cultura e a criação do Sistema Municipal 
de Financiamento e Fomento à Cultura, além 
daquelas que devem garantir a continuidade, 

pelos próximos 10 anos, das políticas públicas 
já implantadas no município. 
Todas as propostas consolidadas pela comissão 
do Plano Municipal de Cultura, composta por 
membros da Coordenadoria de Artes e Cultura 
e do Conselho Municipal de Cultura, deverão 
ser submetidas à Consulta Pública para maior 
participação da população.
A Conferência foi marcada pelo amadurecimento 
das discussões para a construção do Plano 
Municipal de Cultura, da representatividade e 
diversidade dos presentes. Participaram mais de 
160 pessoas, das mais diversas manifestações e 
linguagens artísticas.

São Carlos vence edital nacional e terá Biblioteca de Artes Visuais
Considerada como a 5ª cidade do país 
com maior quantidade de bibliotecas por 
habitantes, segundo divulgação do Ministério 
da Cultura em 2010, São Carlos terá mais 
uma novidade para os próximos meses, uma 
biblioteca de Artes Visuais, resultado da 4ª 
colocação no “Prêmio Procultura de Estímulos 
às Artes Visuais”.
O projeto ficou classificado em quarto lugar, à 
frente de outras entidades importantes como o 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Instituto 
Cultural de Inhotim (Brumadinho/MG), entre 

outros. O tema escolhido foi “Artes Visuais no 
Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos”.
A proposta do tema foi elaborada no âmbito da 
Câmara Setorial de Artes Visuais do Conselho 
Municipal de Cultura de São Carlos, conjuntamente 
com a Divisão de Artes Visuais da Coordenadoria 
de Artes e Cultura e o Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Secretaria de Educação.
O prêmio será de R$ 150.000,00 com 
contrapartida de R$ 8.400,00 da Prefeitura em 
ações educativas. A proposta contemplará 
um acervo literário com três eixos: gravura, 

cerâmica, ilustração, pintura, fotografia, 
escultura, arte urbana e performance; artistas 
brasileiros contemplando um acervo com 
riquezas de imagens; acervo com textos críticos 
e teóricos.
Todas as informações bibliográficas do acervo 
serão disponibilizadas no Catálogo Online no 
site da Prefeitura. Num primeiro momento, 
será reservado um espaço para as obras de 
Artes Visuais na Biblioteca Amadeu Amaral, 
até a Pinacoteca ficar pronta, que está em 
construção na praça Pedro de Toledo.

Fábio Taconelli/PMSC
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.950
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de Aprendi-
zagem e Técnicas “Emílio Manzano”, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder  subvenção, no valor 
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ao Centro de Aprendizagem 
e Técnicas “Emílio Manzano”, objetivando contribuir para o fomento das 
atividades de projeto sócio-educativo, voltado às crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no 
exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de confor-
midade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-
nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Muni-
cipal de Cidadania e Assistência Social, um crédito adicional  no valor de 
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para atender à despesa abaixo 
relacionada:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 6.500,00

Total 6.500,00

Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º, serão utilizados recur-
sos 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$

19.03.00 3.3.90.34 001 15.451.0061.2.076 6.500,00

Total 6.500,00

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.951
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Círculo de Amigos 
do Menino Patrulheiro, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao Círculo de Amigos do Menino Patru-
lheiro, objetivando contribuir para o fomento das atividades do Projeto 
Aprendiz, voltado aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no 
exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de confor-
midade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-
nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, um crédito adicional  no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), para atender à despesa abaixo relacionada:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 15.000,00

Total 15.000,00

Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º, serão utilizados recur-
sos 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$

19.03.00 3.3.90.34 001 15.451.0061.2.076 15.000,00

Total 15.000,00

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.952
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação da Missão 
Evangélica para Assistência à Criança, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor 
de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), à Associação da 
Missão Evangélica para Assistência à Criança, objetivando contribuir para 
fomento do projeto social, voltado à proteção integral de crianças e ado-
lescentes em situação de risco social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no 
exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de confor-
midade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-
nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, um crédito adicional no valor de R$ 
4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), para atender à despesa 
abaixo relacionada:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 4.250,00

Total 4.250,00

Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º, serão utilizados recur-
sos 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$

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 4.250,00

Total 4.250,00

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.953
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Lar Rosa de Sarom, 
e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Lar Rosa de Sarom, objetivando contri-
buir para o fomento das atividades direcionadas às crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no 
exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de confor-
midade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-
nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, um crédito adicional  no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), para atender à despesa abaixo relacionada:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 6.000,00

Total 6.000,00

Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º, serão utilizados recur-
sos 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$

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 6.000,00

Total 6.000,00

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.954
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Carlos, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de 
R$ 9.000,00 (nove mil reais), à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Carlos, para aquisição de equipamento, objetivando melhorias no 
atendimento da Maternidade.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no 
exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com 
as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-
nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto no Fundo Municipal 
de Saúde, um crédito adicional no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 
para atender à despesa abaixo relacionada:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

07.01.00 4.4.50.42 001 10.302.7017.2.205 9.000,00

Total 9.000,00

Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º, serão utilizados re-
cursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
e alterações posteriores.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 665
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 
15.950, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 35.824/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Muni-
cipal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.950, de 15 de de-
zembro de 2011, para atender à despesa relacionada abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 6.500,00

TOTAL 6.500,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no artigo 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$

19.03.00 3.3.90.34 001 15.451.0061.2.076 6.500,00

TOTAL 6.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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DECRETO Nº 666
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 
15.951, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 35.825/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Muni-
cipal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.951, de 15 de dezembro de 
2011, para atender à despesa relacionada abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no artigo 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$

19.03.00 3.3.90.34 001 15.451.0061.2.076 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 667
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 
15.952, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 35.686/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, 
duzentos e cinquenta reais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.952, de 15 
de dezembro de 2011, para atender à despesa relacionada abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 4.250,00

TOTAL 4.250,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no artigo 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$

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 4.250,00

TOTAL 4.250,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 668
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 
15.953, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 35.682/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil re-
ais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.953, de 15 de dezembro de 2011, 
para atender à despesa relacionada abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 6.000,00

TOTAL 6.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no artigo 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$

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 6.000,00

TOTAL 6.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 669
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.954, DE 15 DE DEZEM-
BRO DE 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 35.990/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Munici-
pal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil re-
ais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.954, de 15 de dezembro de 2011, 
para atender à despesa relacionada abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 4.4.50.42 001 10.302.7017.2.205 9.000,00

TOTAL 9.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, em conformi-
dade com o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 670
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de 
São Carlos, no valor de R$ 1.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 36.441/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

13.01.00 3.3.90.39 001 27.813.0039.2.045 1.000,00

TOTAL 1.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

10.01.00 3.3.90.39 001 04.131.0026.2.034 1.000,00

TOTAL 1.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 671
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, no valor de R$ 10.284,53.

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 36.439/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 10.284,53 (dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 
e três centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

21.02.00 3.3.90.39 002 12.361.0068.2.080 10.284,53

TOTAL 10.284,53

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformi-
dade com o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 672
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, no valor de R$ 20.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 36.440/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no va-
lor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

18.01.00 4.4.90.51 001 04.121.0055.1.027 20.000,00

TOTAL 20.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 20.000,00

TOTAL 20.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 673
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 7.336/04, resolve
EXONERAR
EDUARDO BERRIBILLI do cargo em comissão de Chefe da Divisão do Pátio 
Municipal da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a partir de 16 
de dezembro de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 
198, de 8 de janeiro de 2009.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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PORTARIA Nº 665
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 18.412/10, resolve
DESIGNAR 
REGINA APARECIDA BUZATO ROMÃO DA SILVA, Diretora do Departamento 
de Trânsito, para substituir NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO, Se-
cretário Municipal de Transporte e Trânsito, no período de 2 a 11 de janeiro 
de 2012, em virtude de férias regulamentares do titular, sem os vencimen-
tos complementares.
São Carlos, 15 de dezembro de 2011.
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 666
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 7.137/09, resolve
EXONERAR
NILSON CÉSAR RODRIGUES LIBERATO, do cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete II da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 
Ciência e Tecnologia, a partir de 19 de dezembro de 2011, ficando con-
sequentemente revogadas as Portarias nºs 601, de 2 de março de 2009, e 
283, de 2 de junho de 2011.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 667
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 36.499/11, resolve
NOMEAR
PATRÍCIA APARECIDA SCAPOLAN para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete II na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável, Ciência e Tecnologia, a partir de 19 de dezembro de 2011, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 668
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 36.500/11, resolve
NOMEAR
RENATO MORENO SARRAF para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete IV na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 19 de dezem-
bro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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 669
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 36.501/11, resolve
NOMEAR
HELOÍSA VENÂNCIO DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete V na Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão, a partir de 19 de dezembro de 2011, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
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

RESULTADO 
PROJETO “TALENTOS DA CASA” – 2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga os GRUPOS MUSICAIS 
aprovados no Projeto “Talentos da Casa” – 2011 para apresentação na Con-
fraternização de Natal dos Servidores Públicos Municipais.
Grupo Musical Onofre Leite da Silva 
Grupo Musical Benedito Roberto Joaquim 
Grupo Musical Nilmer Fernando Gava
 São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

RESULTADO DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DO ESTATUTO DA EDUCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Comissão de Estudo do 
sistema de promoção e progressão funcional dos integrantes do Estatuto 
da Educação nomeada pelo Prefeito Municipal, conforme Decreto Munici-
pal nº 603 de 25 de novembro de 2011, divulga o resultado da apuração 
das eleições dos servidores para comporem a Comissão Representativa 
dos servidores integrantes do Estatuto da Educação. 

Os servidores poderão interpor recurso das 8h00 às 15h00 no dia 19 de 
dezembro de 2.011 a ser protocolado pessoalmente ou por procuração 
na Divisão de Gestão de Pessoas da Educação, na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

Os critérios adotados nos casos de empate foram:
maior tempo de serviço público municipal
maior idade

Esclarecemos que foram eleitos: 
- 09 (nove) representantes da área de Educação Infantil, sendo os 05 (cin-
co) primeiros titulares e os demais suplentes;
- 04 (quatro) representantes da área de Educação Fundamental, sendo os 
02 (dois) primeiros titulares e os demais suplentes;
- 06 (seis) representantes da área de Suporte, sendo os 03 (três) primeiros 
titulares e os demais suplentes.

Comunicamos que fica alterada a data da posse dos candidatos eleitos 
para o dia 20 de dezembro de 2.011, às 18 horas, no Auditório “Bento Pra-
do Júnior”, do Paço Municipal.

eduCação inFantil

Candidatos
Total de 

votos
Posição

APARECIDA DE SOUZA CHERUBINO 150 5ª

CRISTINA APARECIDA CHINALIA POMPONIO 150 6ª

CRISTINA APARECIDA FERREIRA 112 9ª

EDNA MARA ALEXANDRE BOSCHINI 169 4ª

FIRMINA APARECIDA DA SILVA 197 2ª

LEDA MARIA ANDRADE PASCHOALINO 185 3ª

MARCIA CRISTINA DE AGUIAR 119 8ª

MARIA APARECIDA FARIA 218 1ª

MARLI PAULA PEREIRA BETUNE 129 7ª

eduCação Fundamental

Candidatos
Total de 

votos
Posição

ANTONIO CESAR NAMI 60 1ª

BENEDITO INACIO BUENO ROSA 56 2ª

CLAUDIA CRISTINA PRATAVIERA BRUGNERA 17 9ª

ELI APARECIDA PAIUTA 08 10ª

FLAVIA ANDREA LISBOA MOTA 29 7ª

MARIA CLARA POPP 38 5ª

MARTA HELENA CONTRI LOPES 34 6ª

VIVIANE DOS SANTOS MATRICARDI 28 8ª

VÍVIEN MONZANI FONSECA DOS SANTOS 39 4ª

WUENDY FERNANDA CARDILI 51 3ª

área de suPorte

Candidatos
Total de 

votos
Posição

CILMARA CRISTINA BILOTTI MARIN 45 2ª

CRISTIANE APARECIDA TASSINARI DA SILVA 18 5ª

LÚCIA MARIA CARLOS CARTAXO 29 4ª

RAQUEL LOPES MEROLA 13 6ª

ROSELI REGINA RUIZ DURAN ALTEIA 48 1ª

SIDNEIA TAVARES 41 3ª

São Carlos, 16 de dezembro de 2011.
A Comissão

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Fragalli Engenharia Ltda. - EPP
Objeto: prorroga a vigência do contrato de reforma do Centro Municipal 
de Educação Infantil “Pedro Pucci” para 05/01/12.
Data da assinatura: 01/11/11
Processo nº 31.116/10

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: DCT – Tecnologia e Serviços Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços de enge-
nharia de trânsito e procedimentos relativos à administração e gestão do 
trânsito para 10/11/12, reajusta em 7,22% o valor do contrato e acresce a 
quantia de R$ 488.850,36.
Data da assinatura: 10/11/11
Processo nº 10.948/08

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/11
CONTRATANTE: PREfEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Contratada: RCE Incorporações Ltda.
Objeto: execução de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil 
Walter Blanco
Valor: R$ 440.496,00
Data da assinatura: 09/12/11
Vigência: 150 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 26/11
Processo nº 22.469/11

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: RCE Incorporações Ltda.
Objeto: execução de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Osmar Stanley Martini
Valor: R$ 308.312,65
Data da assinatura: 09/12/11
Vigência: 150 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 27/11
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Processo nº 7.361/10

EXTRATO DO TERMO Nº 51/11
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Reginaldo Espinosa e outros, 

representados por André Facchini Granato
Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construir
Matrícula no CRI: 126.870
Valor: R$ 14.291,74

Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07
Data da assinatura: 13/12/11
Processo nº 19.181/11

Conferência define novas diretrizes para a Educação em São Carlos
A continuação da 6ª Conferência Municipal 
de Educação, realizada no último dia 3, no 
Auditório do Paço Municipal, definiu as 
novas propostas que serão aplicadas na 
área em São Carlos. 
A plenária reuniu mais de uma centena 
de pessoas entre docentes, servidores da 
educação, gestores públicos e diferentes 
setores da sociedade civil. Na última 
etapa da conferência, foram retomados 
os seguintes eixos: Educação Infantil, 
Diversidade e Inclusão, Gestão Democrática, 
Financiamento da Educação, Valorização 
e Formação dos Profissionais da Educação 
e Acompanhamento e Avaliação do Plano 
Municipal de Educação, que ainda não 
haviam sido deliberadas, além das propostas 
oriundas da Conferência Municipal de Saúde 
e da Semana Municipal Sobre Drogas.
De acordo com a Secretaria de Educação, 
o processo que antecedeu a conferência, 
cujas discussões iniciaram em junho deste 
ano, mobilizou mais de duas mil pessoas, 
considerando a participação em audiências 
públicas, plenárias livres e espaços de 
formação. O documento final, aprovado 
durante a conferência, será utilizado como 
base para que a Comissão Especial do Plano 
Municipal de Educação elabore o projeto 

de lei. As 10 pessoas eleitas na Conferência 
para compor o relatório poderão redigir e 
estruturar as contribuições em diretrizes 
para o Sistema Municipal de Educação e 
para estabelecer metas e estratégias que 
comporão o projeto de lei que será enviado 
à Câmara Municipal.
Ao final da Conferência foi aprovada ainda, 
por unanimidade, uma moção de apoio à 
luta nacional em defesa dos 10% do PIB 
(Produto Interno Bruto) para Educação.
Algumas propostas deliberadas na 6ª 
Conferência, considerando os 12 eixos já 
citados, foram: ampliar progressivamente, 
em todo o município a oferta no 
atendimento em período integral na 
Educação Infantil,  sendo pré-requisito 
para as unidades escolares destinadas a 
este atendimento, condições de garantir 
educação de forma integral; criar o cargo 
de Coordenador Pedagógico, como função 
gratificada, para atuar em todos os níveis 
e modalidade de ensino; constituir uma 
comissão representativa e legalmente 
instituída pela Secretaria Municipal de 
Educação e pelo Conselho Municipal de 
Educação para elaboração e aprovação de 
critérios para a ocupação, o provimento 
e atribuições de cargo de Assessor de 

Direção e Coordenador Pedagógico na 
Rede Municipal; definir critérios para 
provimento de cargo de diretor; aplicar, 
a partir de 2012, a jornada de trabalho 
prevista na lei do piso nacional dos 
professores; entre outras propostas. 

Próximos passos  - Ainda este ano os 
trabalhos da comissão do Plano devem 
ocorrer até o próximo dia 21 de dezembro. 
Em fevereiro de 2012, dando continuidade 
às ações de sistematização do documento, 
a comissão do Plano e o relatório (eleitos 
durante a 6ª Conferência) deverão finalizar 
a segunda etapa do processo de construção 
do plano. Em março, por meio do conselho, 
será realizada uma audiência pública para 
apresentar os documentos sistematizados 
à sociedade. Na sequência a Prefeitura 
irá encaminhar o projeto de lei do Plano 
Municipal de Educação para a apreciação 
dos vereadores. 
Com o objetivo de garantir o 
acompanhamento de todo o processo 
de construção do Plano, será postado no 
Portal da Educação que pode ser acessado 
pelo site da Prefeitura www.saocarlos.
sp.gov.br, boletins mensais, facilitando o 
acesso de toda a sociedade.  
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Feira Especial de Natal acontece neste sábado

A Prefeitura de São Carlos, por meio do 
Departamento de Apoio à Economia 
Solidária (DAES), Fundação Pró-Memória e 
a UNIARTE - Unidos pela Arte – Associação 
Cultural dos Artesãos e Artistas de São 
Carlos – promove a já tradicional Feira 
da Estação, desta vez a Feira Especial de 
Natal, que acontecerá na Estação Cultura 
neste sábado (17) das 13h às 20h.

A UNIARTE é o resultado da união de 
artesãos e artistas, e tem por objetivo 
estimular e criar espaços de exposição e 
comercialização de arte e artesanato, a 
partir de uma nova forma de organização 
do trabalho, sob os princípios da Economia 
Solidária, com a perspectiva de geração 
de trabalho e renda, de inclusão social, 
promoção do desenvolvimento justo e 

solidário e o fomento à cidadania.
A ideia é construir um uma identidade 
histórica com o espaço da Estação 
Cultura, assim como propiciar mais uma 
alternativa de comercialização para estes 
empreendedores.
Participarão da feira cerca de 40 
expositores de São Carlos e região com 
produtos artesanais, trabalhos manuais, 
artísticos e culturais. Esta é mais uma 
oportunidade para a população de São 
Carlos presentear nesse Natal, com opções 
diferenciadas e produtos personalizados, 
com ótima qualidade.
Para Digenir Fugazza, presidente da 
UNIARTE, o apoio da Prefeitura está sendo 
fundamental para a realização da Feira 
da Estação Cultura, e está consolidando 
um espaço de comercialização de grupos 
que fazem parte da política pública de 
fomento à geração de trabalho e renda 
do município, além de proporcionar um 
espaço de divulgação de grupos culturais 
de São Carlos e região.
A feira de dezembro é motivada por temas 
natalinos, com a realização de Cantatas de 
Natal a partir das 16h, com o coral Bem-
Te-Vi, a banda marcial da escola de música 
maestro José Seppe e às 19h o Coral 
Multicanto, além de sorteio de brindes 
para o público participante e realização 
de oficinas gratuitas.

A arquiteta Sandra Regina Mota Silva 
encerrou, na noite de quarta-feira (14), 
o ciclo de seminários denominado “As 
Matas de São Carlos e Região e Nós”, que 
aconteceu de outubro a dezembro, no 
auditório Bento Prado, no Paço Municipal.
Os seminários foram promovidos pela 
Coordenadoria do Meio Ambiente 
da Prefeitura de São Carlos e o curso 
de bacharelado em Gestão e Análise 
Ambiental da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar).
Os seminários objetivaram o apoio à 
definição de diretrizes para conservação das 
matas da região de São Carlos subsidiando 
o desenvolvimento de políticas públicas 
ambientais e as atuais discussões da Revisão 
do Plano Diretor Municipal, ressaltando a 

importância do envolvimento de gestores 
públicos e ambientais. 
Nos encontros foi possível ampliar os 
debates sobre as alterações no Código 
Florestal, os pontos relevantes e os 
conflitantes, os princípios constitucionais 
sobre a conservação das florestas, do meio 
ambiente e da qualidade de vida.
O novo Código Florestal é objeto de 
discussões entre Câmara e Senado. O texto, 
que traça os limites entre a preservação de 
vegetação nativa e as diversas atividades 
econômicas, tanto no campo quanto 
nas cidades, volta agora à Câmara dos 
Deputados, que deve deliberar sobre a 
matéria no próximo ano. 

Plano Diretor Regional  – Durante 

a apresentação, Sandra abordou os 
aspectos ambientais do Plano Diretor. “Os 
administradores públicos precisam ter 
atenção quanto à cobertura vegetal nativa 
dos municípios”, recomendou.
Na opinião da arquiteta,  a preservação 
da cobertura vegetal necessita de 
mobilização regional.  Ela citou o exemplo 
de São Carlos.  A região do Ribeirão 
Feijão, manancial responsável pelo 
abastecimento de água da cidade, faz 
divisa com Itirapina. O rio Quilombo está 
localizado entre São Carlos e Descalvado 
e o r io Jacaré divisa o município com 
Brotas e Ribeirão Bonito. Ela defendeu a 
elaboração de um Plano Diretor Regional, 
que amplie o debate sobre a preservação 
dos rios entre essas cidades. 

Arquiteta encerra seminário que discutiu preservação das matas

Arquivo/PMSC
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Alunos do Espaço Braille ganham novo equipamento
A Prefeitura de São Carlos, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, tem 
investido no incentivo à leitura e na inclusão 
através de locais como o Espaço Braille que, 
além dos seus dois mil livros disponíveis para 
pessoas com deficiência visual, agora também 
possui um scanner que converte, em alta 
velocidade, o texto impresso em falado.
O objetivo da aquisição do equipamento é 
possibilitar às pessoas com dificuldade de 
visão a leitura de livros que não estejam 
em braile e pertençam ao acervo de outras 
bibliotecas. O investimento da Prefeitura foi 
de R$ 2.199,00.
O equipamento está disponível para alunos 
do Espaço Braille ou qualquer pessoa com 
deficiência visual ou dificuldade de leitura. 
“Este é um investimento que vai acrescentar 
muito para os alunos do Espaço Braille e 
pessoas da comunidade que tenham algum 
tipo de dificuldade visual. Além dos dois mil 
livros que possuímos em nosso acervo, a 
pessoa terá acesso aos outros livros de outras 
bibliotecas ou mesmo obras que tenham em 
casa”, esclarece Márcio Estevo, bibliotecário 
responsável pelo Espaço Braille, que atende, 
periodicamente, cerca de 40 pessoas com 
deficiência visual.

Cursos – Ao longo do ano de 2011, foram 
oferecidos cursos para professores de Educação 
Especial e pessoas da comunidade interessadas 
no tema. Entre os cursos oferecidos estão o de 
confecção de materiais pedagógicos voltado 
a professores e educadores; curso de braile 
básico e avançado; o curso de soroban básico e 
avançado, ambos abertos para a comunidade; 
e o curso de mobilidade para os deficientes 
visuais. Estas atividades acontecem durante o 
ano todo e serão oferecidos também em 2012. 

Angela Oliveira /PMSC
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