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as adutoras. A REPLAN elaborou os projetos básicos em 2013, o Comitê das 
Bacias PCJ aprovou estes projetos e na sequência o DAEE assumiu para a con-
tratação dos Projetos Executivos. Sendo portanto o principal interessado desta 
Sociedade Anônima de Capital Aberto - REPLAN;

Considerando que a vocação da APA de Campinas é a produção de água, uma 
vez que a região possui aproximadamente 2.700 nascentes e que o CONGEAPA 
defende que a segurança hídrica para a população de um milhão de habitantes, 
não está no barramento das água de um rio que é de todos e que pode causar 
grande impacto ambiental e sim na produção de água através da recuperação e 
conservação das nascentes do município de Campinas, que estão abandonadas, 
no reflorestamento e no aumento das áreas de APPs, do pagamento por serviços 
ambientais, como por exemplo aos produtores de água, e de remuneração e troca 
por créditos de carbono, aos proprietários das matas, além do estímulo para a 
formação de Reservas Particulares de Patrimônio Naturais;

Acreditamos na educação ambiental à população, com estímulos e políticas de 
economia de água potável, no desenvolvimento de programas de armazenagem, 
uso e reuso de águas pluviais e sistemas de infiltração no lençol freático, entre 
outras soluções, que não só atenderiam a crescente demanda do setor econômico 
da Região Metropolitana de Campinas, e que seria também de grande valia à 
questão das enchentes;

Por tudo isso e contra toda essa irresponsabilidade socioambiental (em tese) com 
a região que envolve a APA de Campinas e nossos municípios vizinhos solicitamos 
as providências legais cabíveis, para que todas as obras porventura iniciadas, 
sejam paralisadas e embargadas totalmente em respeito às organizações civis e 
comunidades locais envolvidas nesta luta socioambiental que é de todos.

(Aprovado na AGO de fevereiro com 9 votos favoráveis, 3 contrários e 1 absten-
ção)

(Parecer do CONGEAPA aprovado por unanimidade em 24/4/2017: http://www.
campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/985363425.pdf#page=17) 
 

 Campinas, 27 de fevereiro de 2019 
 CLAUDIA M. RESENDE ESMERIZ GUSMÃO 

 Presidente do CONGEAPA 

 CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
DE CAMPINAS (CMPDA) 

 ATA CMPDA - 24/01/2019   
  Data e hora: 24 de janeiro de 2019 - quinta-feira às 19h
local: Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas - Avenida Anchieta, 
nº 200, Térreo, Centro - Campinas/SP, CEP: 13015-904

Pauta: 1 - Abertura e votação da ATA da Assembleia Geral Ordinária de 13 de 
dezembro de 2018, 2 - Ofício enviado ao Sr. Francisco do DPJ - Lei Municipal 
13.944/2010 que regulamenta o passeio de cachorros em parques públicos, 3 - 
Outros Assuntos. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Eliana Ferraz 
Santos, Heliet T. Ferrari, Ingrid Menz, Lucia Helena Pereira, Maria José de 
Mattos, Paulo Anselmo Nunes Felippe, e os seguintes convidados conforme lista 
de presença: Sonia Regina Pequeno, Junias Arruda Nicolau e Marcia B. Muller.
Inicialmente a Presidente Ingrid Menz leu a Ata da reunião anterior e a subme-
teu a aprovação do Pleno. Houve aprovação unânime dos conselheiros presentes; 
em seguida a presidente passou a palavra para Sra. Heliet Telmis Ferrari, que 
falou sobre a Lagoa do Taquaral; primeiramente ela informou que as placas de 
conscientização, agora, estão instaladas nos locais adequados, em seguida falou 
sobre incidentes graves que têm ocorrido nas dependências da Lagoa do Taqua-
ral em decorrência de cães que circulam sem guias de contenção, ocasionando 
a morte de diversos animais. Para impedir que novos eventos aconteçam, a Sra 
Heliet Telmis Ferrari reuniu-se com o Sr. Thiago Ferrari solicitando que seja 
respeitada a regulamentação prevista no Estatuto dos Animais, no entanto, foi 
informada que o assunto deve ser tratado diretamente com o secretário da Se-
cretaria Municipal de Serviços Públicos, Sr. Ernesto Dimas Paulella. A reunião 
será marcada assim que o secretário voltar de férias. A Sra. Heliet Telmis Ferra-
ri irá representar a ONG Gatinhos da Lagoa e Dra. Ingrid Menz representará 
o CMPDA, em seguida a presidente passou a palavra para Sra. Sonia Regina 
Pequeno que falou sobre os inúmeros problemas que as ONGs encontram para 
resolver solicitações de entidades públicas e particulares, como escolas, empresas 
etc. quando são procuradas para fazer a retirada de animais que aparecem nestes 
locais, sendo na maioria dos casos gatos. Ela solicita que o DPBEA junto com as 
ONGs desenvolvam programas informativos para que estas empresas e escolas 
saibam como lidar nestas situações, pois, na maioria das vezes eles passam para 
as ONGs a responsabilidade do resgate, em alguns casos chegam até a fazer ame-
aças de morte aos animais, sobre isso, o Dr. Paulo Anselmo Nunes orientou que 
a ONG deverá entrar em contato com o DPBEA para que o departamento possa 
marcar uma visita no local com objetivo de abrir um “canal” de comunicação en-
tre empresa e DPBEA, informou ainda que existem duas leis em Campinas; Lei 
Política Municipal de Educação Ambiental e a Lei Plano Municipal de Educação 
Ambiental que prevê que todas as escolas do município, terão que abordar o tema 
“Bem Estar Animal”. A Coordenadoria de Educação da Secretaria do Verde está 
desenvolvendo curso de ensino computadorizado para os professores que vão mi-
nistrar estes temas. O DPBEA participa de todas as etapas, assim como está par-
ticipando da elaboração dos temas que serão discutidos nas escolas. A Sra. Junias 
Nicolau sugeriu que as ONGs e protetores, junto com uma equipe do DPBEA 
possam visitar escolas e empresas para fazer um trabalho de conscientização, 
para que isso seja possível, Dr. Paulo Anselmo Nunes informou que o CMPDA 
deve montar um grupo dentro do conselho para este fim, solicitar uma equipe 
de educação ambiental, fazer um plano pedagógico (que deverá ser votado nas 
reuniões deste conselho) marcar uma reunião com o prefeito para apresentar o 
projeto e solicitar autorização. Após, a Presidente deu por encerrada essa reunião 
e eu Lucia Helena Pereira lavrei a presente Ata. 
 

 Campinas, 19 de março de 2019 
 INGRID MENZ 

 Presidente do Conselho de Proteção e Bem Estar Animal - CMPDA 
  

 CONVOCAÇÃO   
  ATENÇÃO CONSELHEIROS (as),

CONVIDAMOS A TODOS (AS) PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CMPDA.

Data: 21/03/2019 - QUINTA-FEIRA

Local: SALÃO VERMELHO DA PREFEITURA 
Av. Anchieta, 200 - Térreo

Pauta:

19h00 às 19h15 - Abertura e Aprovação da Ata anterior (28/02/2019)

19:15 às 20h00 - Conselheiro Flavio Lamas: Solicitação à Câmara Municipal - 
Lei que proíba o uso de canudos plásticos em Campinas; 

20h10 às 20h30 - Conselheira Heliet Telmis: Posicionamento da reunião com o 
Secretário Ernesto Dimas Paulella sobre ataque aos gansos, patos e galinhas de 
angola na Lagoa do Taquaral;

20h30 às 20h50 - Dr. Paulo Anselmo: Pauta de curso para ONG’s 

20h50 às 21h00 - Outros assuntos.

Contamos COM A PRESENÇA DE TODOS! 
 

 Campinas, 19 de março de 2019 
 INGRID MENZ 

 Presidente do Conselho de Proteção e Bem Estar Animal - CMPDA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/831 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/3428 formulado pelo (a) Sr./(Srª) Lanea Regina da Cruz Principe . 
O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/10/6242 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2016/25/2156 formulado pelo (a) Sr./(Srª) Alexandra Lopo Silva de Al-
meida . O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do 
Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/828 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2012/10/23010 formulado pelo (a) Sr./(Srª) Soraya Elayne Zanforlim . O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/827 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2005/10/3772 formulado pelo (a) Sr./(Srª) Elizabete Farinha Trindade . O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev 

 Campinas, 19 de março de 2019 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º : 019/2019 -  PROTOCOLO SEI N.º : 
2019.0000060-96 -  CONTRATO N.º : 008/2019 -  CONTRATADA:  CERTIFICA 
AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA ,  CNPJ n.º  26.502.473/0001-80  -  OB-
JETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços compreenden-
do a locação de software para controle de acesso e movimentação de cargas na por-
taria da Ceasa/Campinas, incluindo implantação do sistema, treinamento de pessoal, 
gestão de "Business Intelligence", manutenção, suporte técnico (helpdesk) e contínua 
atualização do projeto, para a Centrais de Abastecimentos de Campinas S/A - Ceasa/
Campinas -  VALOR:  Pela realização dos serviços objeto deste Contrato, fará jus a 
Contratada o valor mensal de  R$ 7.000,00  ( sete mil reais ), perfazendo o total de 
 R$   49.000,00  ( quarenta e nove mil reais ), para os 07 (sete) meses de Contrato - 
 VIGÊNCIA:  iniciando-se  em  06/05/2019  e se  encerrando  em  05/12/2019 .
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO   
 Contrato nº 014/2017 - Pregão Presencial nº 004/17, protocolo nº 128/2016 - Contra-
tante: EMDEC S/A - Contratada: C.A.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPA-
MENTOS LTDA. - CNPJ: 03.067.950/0001-21 - Objeto: encerramento do contrato nº 
014/2017, cujo objeto compreendia a prestação de serviço de manutenção em vasos 
de pressão (compressores). Data do encerramento: 06/04/2018 - Data de assinatura: 
18/03/2019.
 

 DIVISÃO DE COMPRAS   

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS EDITAL Nº 
001/2018 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA   

 A Fundação José Pedro de Oliveira COMUNICA a desistência do(a) candidato(a) 


