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Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.691- Ano XXXIX

Diário Oficial
DECRETO Nº 16.698 DE 15 DE JULHO DE 2009

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 53.309,38 (Cinqüenta e três mil e trezentos e nove 

reais e trinta e oito centavos)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 1º da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 53.309,38 (Cinqüenta e 
três mil e trezentos e nove reais e trinta e oito centavos) suplementar ao Orçamento-
Programa vigente, nas seguintes classificações:
091100 SECRETARIA MUN. DE CIDADANIA,TRAB,ASSIST.E INCL.SOCIAL
09140 DEpARTAMENTO DE GERAçãO DE EMpREGO E RENDA
11.333.2002.4189 ManuTençãO DOs seRviçOs aDMinisTRaTivOs
339033 Passagens e DesPesas COM LOCOMOçãO
01.510.000 assisTênCia sOCiaL – geRaL ................................................... R$ 10.000,00

111000 SECRETARIA MUNICIpAL DE CULTURA
11150 DEpARTAMENTO ORqUESTRA SINfôNICA MUNICIpAL DE CAMpI-
NAS
13.126.2002.4188 ManuTençãO DOs seRviçOs
339033 Passagens e DesPesas COM LOCOMOçãO
01.100.000 geRaL TOTaL ................................................................................... R$ 18.000,00

161000 SECRETARIA MUN. DE COOp.NOS ASSUNTOS DE SEG.pÚBLICA
16110 GABINETE DO SECRETáRIO DE COOp. NOS ASSUNTOS DE SEG. pÚ-
BLICA
04.128.2002.1045 CaPaCiTaçãO DO seRviDOR.
339039 OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
01.100.000 geRaL TOTaL ................................................................................... R$ 25.309,38
TOTAL DAS SUpLEMENTAçÕES ............................................................................................... R$ 53.309,38

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
091100 ......................... SECRETARIA MUN. DE CIDADANIA,TRAB,ASSIST.E INCL.SOCIAL
09140........................... DEpARTAMENTO DE GERAçãO DE EMpREGO E RENDA
11.333.2002.4189 ........ ManuTençãO DOs seRviçOs aDMinisTRaTivOs
339039......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
01.510.000................... assisTênCia sOCiaL – geRaL ............................................................. R$ 10.000,00

111000 ......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE CULTURA
11150 ........................... DEpARTAMENTO ORqUESTRA SINfôNICA MUNICIpAL DE CAMpINAS
13.126.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339039......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 18.000,00

161000......................... SECRETARIA MUN. DE COOp.NOS ASSUNTOS DE SEG.pÚBLICA
16110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO DE COOp. NOS ASSUNTOS DE SEG. pÚBLICA
04.128.2002.1045........ CaPaCiTaçãO DO seRviDOR.
339036......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa FísiCa
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 25.309,38
TOTAL DAS ANULAçÕES ............................................................................................................ R$ 53.309,38

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

secretário Municipal de Finanças em exercício
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCRe-
TaRia MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DOs PROTOCOLOs nºs 
09/10/24827/Pg/sMCais, 09/10/23939/Pg/sMC e 09/10/23568/sMCasP e PubLiCaDO PeLa COORDe-
naDORia De exPeDienTe Da seCReTaRia MuniCiPaL De CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, 
na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

DECRETO Nº 16.699 DE 15 DE JULHO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 5.812.500,00 (Cinco milhões, oitocentos e doze 

mil e quinhentos reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 5.812.500,00 (Cinco mi-
lhões, oitocentos e doze mil e quinhentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, nas seguintes classificações:
051000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE fINANçAS
05130........................... DEpARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO fINANCEIRA
04.123.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339039......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
01.100.000................... geRaL TOTaL ....................................................................................... R$ 1.312.500,00

081000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE SAÚDE
08110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO DE SAÚDE
10.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339039......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
01.310.000................... saúDe geRaL ...................................................................................... R$ 4.500.000,00
TOTAL DAS SUpLEMENTAçÕES .......................................................................................... R$ 5.812.500,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-

tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
171000......................... ENCARGOS GERAIS DO MUNICIpIO
17102........................... pAGAMENTO DE ACORDO
28.843.2002.0188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa-ORçaMenTáRiO
01.100.000................... geRaL TOTaL ....................................................................................... R$ 5.812.500,00
TOTAL DA ANULAçAO ............................................................................................................ R$ 5.812.500,00

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

SECRETáRIO MUNICIpAL DE fINANçAS EM ExERCíCIO
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCReTaRia 
MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DOs PROTOCOLOs nºs 09/10/25135/
Pg/sMF e 09/10/25216/Pg/sMs. e PubLiCaDO PeLa COORDenaDORia De exPeDienTe Da seCRe-
TaRia MuniCiPaL De CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

DECRETO Nº 16.700 DE 15 DE JULHO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º e inciso i da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 42.300,00 (Quarenta e 
dois mil e trezentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes 
classificações:
091100 ......................... SEC. MUN. DE CIDADANIA TRAB. ASSIST. E INCLUSãO SOCIAL
09140........................... DEpARTAMENTO DE GERAçãO DE EMpREGO E RENDA
08.122.2002.4189........ ManuTençãO DOs seRviçOs - aDMinisTRaTivOs
319013......................... ObRigações PaTROnais
01.510.000................... assisTênCia sOCiaL geRaL ................................................................ R$ 15.000.00

111000 ......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE CULTURA
11110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO CULTURA
04.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa-ORçaMenTáRiO
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 10.500.00

121000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE TRANSpORTES
12110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO TRANSpORTES
04.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa-ORçaMenTáRiO
01.100.000................... geRaL TOTaL .............................................................................................. R$ 1.800.00

221000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE ESpORTES E LAZER
22110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO
04.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319013......................... ObRigações PaTROnais
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 15.000.00
TOTAL DAS SUpLEMENTAçÕES ............................................................................................... R$ 42.300,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
061000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE RECURSOS HUMANOS
06110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO DE RECURSOS HUMANOS
04.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa – ORçaMenTáRiO
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 15.300.00

091100 ......................... SEC. MUN. DE CIDADANIA TRAB. ASSIST. E INCLUSãO SOCIAL
09120........................... DEpARTAMENTO DE GESTãO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.2002.4189........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa-ORçaMenTáRiO
01.510.000................... assisTênCia sOCiaL geRaL ................................................................ R$ 15.000.00

221000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE ESpORTES E LAZER
22110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO
04.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
319113 ......................... ObRigações PaTROnais – inTRa – ORçaMenTáRiO
01.100.000................... geRaL TOTaL ............................................................................................ R$ 12.000.00
TOTAL DAS ANULAçÕES ............................................................................................................ R$ 42.300,00

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

secretário Municipal de Finanças em exercício
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCReTa-
Ria MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DO PROTOCOLO nº 09/10/25141/
Pg/CsC/sMF e PubLiCaDO PeLa COORDenaDORia De exPeDienTe Da seCReTaRia MuniCiPaL 
De CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

DECRETO Nº 16.701 DE 15 DE JULHO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 734.282,22 (Setecentos e trinta e quatro mil e 

duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 1º da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:
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Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 734.282,22 (setecentos e 
trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) suplementar 
ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:
081000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE SAÚDE
08110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO DE SAÚDE
10.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339093......................... inDenizações e ResTiTuições
05.300.007................... saúDe - ReC. esPeC. – sus – FunDO a FunDO – Pab/PLena ....... R$ 80.000,00
10.301.1001.1025........ aMP.e aD.as uniD.aTuais e COnsTRuiR n/ uniD.básiCas e De esPeCiaLi-
DaDes
449093......................... inDenizações e ResTiTuições
05.300.065................... saúDe - MinisTéRiO Da saúDe –uniD saúDe viLa uniãO ..... R$ 444.000,00
449093......................... inDenizações e ResTiTuições
05.300.124................... saúDe - Ms/PMC-COnvêniO nº.2185/200 ......................................... R$ 129.333,75
449093......................... inDenizações e ResTiTuições
05.300.127................... saúDe - MsPMC-COnvêniO n.3038/2006 ............................................ R$ 80.948,47
TOTAL DAS SUpLEMENTAçÕES ............................................................................................. R$ 734.282,22

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
081000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE SAÚDE
08110 ........................... GABINETE DO SECRETáRIO DE SAÚDE
10.122.2002.4188........ ManuTençãO DOs seRviçOs
339039......................... OuTROs seRviçOs De TeRCeiROs – PessOa JuRíDiCa
05.300.007................... saúDe - ReC. esPeC. – sus – FunDO a FunDO – Pab/PLena ....... R$ 80.000,00
10.301.1001.1025........ aMP.e aD.as uniD.aTuais e COnsTRuiR n/ uniD.básiCas e De esPeCiaLi-
DaDes
449051......................... ObRas e insTaLações
05.300.065................... saúDe - MinisTéRiO Da saúDe –uniD saúDe viLa uniãO ..... R$ 444.000,00
449052......................... eQuiPaMenTOs e MaTeRiaL PeRManenTe
05.300.124................... saúDe - Ms/PMC-COnvêniO nº.2185/200 ......................................... R$ 129.333,75
449052......................... eQuiPaMenTOs e MaTeRiaL PeRManenTe
05.300.127................... saúDe - MsPMC-COnvêniO n.3038/2006 ............................................ R$ 80.948,47
TOTAL DAS ANULAçÕES .......................................................................................................... R$ 734.282,22

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

secretário Municipal de Finanças em exercício
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCRe-
TaRia MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DOs PROTOCOLOs nºs 
09/10/23733,23737,23738 e 23739/Pg/sMs e PubLiCaDO PeLa COORDenaDORia De exPeDienTe 
Da seCReTaRia MuniCiPaL De CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

DECRETO Nº 16.702 DE 15 DE JULHO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 537.165,00 (Quinhentos e trinta e sete mil, cento e 
sessenta e cinco reais).

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º inciso iv da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 537.165,00 (Quinhentos 
e trinta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais) suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, nas seguintes classificações:
071000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE EDUCAçãO
07130........................... DEpARTAMENTO pEDAGóGICO
12.365.1001.1017........ aMP.DO aTenD.na eD.inFanTiL e MeLh.Das COnD.e FunC.Das uniD.exis-
TenTes
449052......................... eQuiPaMenTOs e MaTeRiaL PeRManenTe
05.210.021................... ensinO inFanTiL – Qese ..................................................................... R$ 150.000,00
12.365.1001.1070........ COnsTRuçãO DO PROJeTO nave Mãe
449052......................... eQuiPaMenTOs e MaTeRiaL PeRManenTe
05.210.021................... ensinO inFanTiL – Qese ..................................................................... R$ 387.165,00
TOTAL DAS SUpLEMENTAçÕES ............................................................................................. R$ 537.165,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata o 
artigo 43, § 1º, inciso i da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do ensino infantil – Qese.

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

secretário Municipal de Finanças em exercício
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCReTa-
Ria MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DO PROTOCOLO nº 09/10/24500/
Pg/sMe e PubLiCaDO PeLa COORDenaDORia De exPeDienTe Da seCReTaRia MuniCiPaL De 
CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

DECRETO Nº 16.703 DE 15 DE JULHO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 235.960,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e 
novecentos e sessenta reais)

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º inciso iv da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 235.960,00 (Duzentos e 
trinta e cinco mil e novecentos e sessenta reais) suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, na seguinte classificação:
201000......................... SECRETARIA MUNICIpAL DE INfRAESTRUTURA
20106 ........................... DEpARTAMENTO DE pROJETO E OBRAS
15.451.3007.1051 ........ COMPLeMenTaRes De gaLeRia MaCRO DRenageM
449051 ......................... ObRas e insTaLações
05.100.184................... COnT. – ReP.nº 0256.329-63/08/Min.Das CiDaDes/CeF/PMC ... .R$ 235.960,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso ii da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do Cont. – Rep.nº 
0256.329-63/08/Min.das Cidades/CeF/PMC.

Artigo 3º - este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 15 de julho de 2009.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AfONSO SEVERINO DA SILVA

secretário Municipal de Finanças em exercício
DeCReTO eLabORaDO nO DePaRTaMenTO De COnTabiLiDaDe e ORçaMenTO Da seCReTa-
Ria MuniCiPaL De Finanças COM Os eLeMenTOs COnsTanTes DO PROTOCOLO nº 09/10/24021/
Pg/sMie e PubLiCaDO PeLa COORDenaDORia De exPeDienTe Da seCReTaRia MuniCiPaL De 
CheFia DO gabineTe DO PReFeiTO, na DaTa suPRa.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
secretária-Chefe de gabinete

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO ExMO. SR. 
pREfEITO MUNICIpAL EM ExERCíCIO

Em 29 de junho de 2009
De Secretaria Municipal de Administração - Protocolado n.º 03/10/35.368 PG
À vista do pedido e das justificativas da Secretaria de Administração e dos pareceres 
de fls. 84 a 90 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impe-
dimentos legais, AUTORIZO: - a prorrogação do Termo de Cooperação celebrado 
entre o Município de Campinas e o banco do brasil s/a, de forma excepcional, pelo 
prazo de 03 (três) meses, a partir de 30/06/09; - À sMa – Coordenadoria setorial de 
Procedimentos Legais, para a formalização do Termo Contratual próprio, bem como a 
adoção das demais providências.

DEMÉTRIO VILAGRA
Prefeito Municipal em exercício

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO ExMO. SR. 
pREfEITO MUNICIpAL EM ExERCíCIO

Em 08 de julho de 2009
De SMCAIS - Protocolado n.º 09/10/20.308 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista da solicitação da 
secretaria de Cidadania, assistência e inclusão social e das manifestações da secreta-
ria de Assuntos Jurídicos de fls. 80 a 85, AUTORIZO a contratação direta da socie-
dade de abastecimento de água e saneamento s/a - sanasa, para fornecimento de 
água e esgotamento sanitário às unidades descentralizadas da sMCais, por 24 (vinte 
e quatro) meses, bem como a despesa decorrente, no importe de R$ 1.183.464,00 
(hum milhão, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), com 
fulcro no “caput” do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93. Publique-se, na forma do 
que dispõe o artigo 26 “caput” daquela Lei. Finalmente, encaminhe-se à secretaria de 
administração para a numeração da presente Contratação Direta, além da elaboração 
do termo contratual próprio, na forma da minuta aprovada de fls. 73 a 77, e após, à 
sMCais para as demais providências.

DEMÉTRIO VILAGRA
Prefeito Municipal em exercício

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO ExMO. SR. 
pREfEITO MUNICIpAL

Em 15 de julho de 2009
De Secretaria de Saúde - Protocolado n.º 09/10/20.518 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 43 a 49, RATIfICO o ato do ilmo. sr. se-
cretário de Saúde em Exercício à fl. 50, de contratação direta da empresa Produtos Ro-
che Químicos e Farmacêuticos s/a, para a aquisição do medicamento MabTheRa 
100 MG/10 ML e 500 MG/50 ML (RITUXIMABE), conforme relacionado à fl. 40, 
com fulcro no inciso iv do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, para cumprimento à 
decisão judicial, importando a despesa total no valor de R$ 45.905,48 (Quarenta e cin-
co mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Publique-se, na forma do 
que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, encaminhe-se 
à secretaria de administração para a numeração da contratação em livro próprio, e 
após, à secretaria de saúde para as demais providências.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2009
Processo Administrativo: 09/10/17.910 - Interessado: secretaria Municipal de ad-
ministração (sMa) – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado 
de papel a4 branco e reciclado.
O Município de Campinas, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica que procedeu 
as alterações no Anexo I – Especificação técnica e quantidades do Lote e Anexo II 
– Modelo de Ordem de Fornecimento, da licitação em epígrafe, conforme segue:
1. Em relação ao Anexo I – Especificação técnica e quantidades do Lote:
a) ONDE SE LÊ: “Lote 1, quantidade: 2.437,00; Lote 2, quantidade: 1.313,00”
LEIA-SE: “Lote 1, quantidade: 36.457; Lote 2, quantidade: 19.230.”
2. Em relação ao Anexo II – Modelo de Ordem de Fornecimento:
a) ONDE SE LÊ: “1, quantidade: 2.437,00; 2, quantidade: 1.313,00”
LEIA-SE: “1, quantidade: 36.457; 2, quantidade: 19.230.”
Tendo em vista que tais alterações afetam a formulação das propostas, fica designada 
a data de RECEBIMENTO DAS pROpOSTAS DOS LOTES 01 e 02: das 08h do 
dia 29/07/2009 às 09h do dia 30/07/2009 ABERTURA DAS pROpOSTAS DOS 
LOTES 01 e 02: a partir das 09h15min do dia 30/07/2009 INíCIO DA DISpUTA 
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DE pREçOS DOS LOTES 01 e 02: a partir das 09h15min do dia 31/07/2009 Ficam 
mantidas todas as demais condições do edital do Pregão eletrônico nº 107/2009 e seus 
anexos, no que não colidirem com as deste adendo.

Campinas, 14 de julho de 2009
CARLOS LEANDRO ARANHA GOUVÊA

Pregoeiro em exercício

DEpARTAMENTO CENTRAL DE COMpRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAçãO

acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a Concorrência nº 018/2009 
- pROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/10/55.389 - INTERESSADO: secreta-
ria Municipal de educação - OBJETO: aquisição de refrigeradores e congeladores 
(freezers). entrega dos envelopes até 18/08/2009 às 10h30min. sessão de abertura: 
18/08/2009 às 10h30min. O edital estará disponível para consulta, ou para aquisição 
impressa no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 16/07/2009 até 17/08/2009, 
na secretaria Municipal de administração, sita à avenida anchieta nº 200, 6º andar, 
Campinas, sP, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.

Campinas, 14 de julho de 2009
COMISSãO pERMANENTE DE LICITAçÕES

AVISO DE REABERTURA DE LICITAçãO
acha-se reaberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 263/2008 
- Processo administrativo nº 08/10/35.668 - interessado: secretaria Municipal de edu-
cação (sMe) - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conser-
vação e limpeza das unidades educacionais. entrega dos envelopes e sessão Pública: 
04/08/2009 às 09h30min. O edital estará disponível para consulta, ou para aquisição ao 
preço de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 17/07/2009, na secretaria Municipal de 
administração, a av. anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (sP), das 08h30min às 12h e 
das 13h30min às 16h30min. a critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será dispo-
nibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br.

Campinas, 13 de julho de 2009
GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA

Pregoeira

AVISO DE LICITAçãO
acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 120/2009 - Pro-
cesso administrativo nº 09/10/08.337 - interessado: secretaria Municipal de saúde 
- Objeto: aquisição de equipamentos de informática - OBTENçãO DO EDITAL: 
a partir do dia 27/07/2009 - RECEBIMENTO DAS pROpOSTAS DOS LOTES 
01 a 16: das 08h do dia 07/08/2009 às 08h30min do dia 10/08/2009 - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 16: a partir das 08h30min do dia 10/08/2009 
Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0xx19) 2116-0137.

Campinas, 14 de julho de 2009
ISABEL ApARECIDA LANGE SARDINHA

Pregoeira

pROCESSO ADMINISTRATIVO: 09/10/02.898 PREGÃO PRESENCIAL n° 
042/2009 INTERESSADO: secretaria Municipal de saúde. OBJETO: Registro de 
Preços de equipamentos de informática.

CANCELAMENTO DE LICITAçãO
em virtude do provimento parcial aos recursos interpostos para o item 01 e da inabi-
litação das empresas vencedoras dos itens 02, 03 e 04 declaro fracassada a licitação e 
CanCeLO o Pregão Presencial nº 042/2009

ISABEL ApARECIDA LANGE SARDINHA
Pregoeira

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO SR. SECRETáRIO MUNICIpAL DE 
ADMINISTRAçãO

Em 15 de julho de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/56.121- Interessado: secretaria Municipal de saú-
de – sMs- Pregão Eletrônico nº 045/2009- Objeto: aquisição de cadeiras de rodas.

HOMOLOGAçãO
em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso vi da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso ii do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão eletrônico nº 045/2009, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores totais para os lotes indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas, já considerando o 
acréscimo solicitado pela secretaria Municipal de saúde para o lote 18, cujo montante 
não excede a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da aquisição:
- DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLóGICOS LTDA.- ME 
para o lote 13 no valor total de R$ 6.729,91 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais 
e noventa e um centavos);
- MARCOS OSIRES MARTINS – ME para o lote 08 no valor total de R$ 4.398,00 
(quatro mil, trezentos e noventa e oito reais);
- MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. – ME 
para os lotes 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$ 
192.355,39 (cento e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e 
nove centavos);
- pONTUAL COMERCIAL LTDA. para os lotes 05, 06 e 15 no valor total de R$ 
15.915,47 (quinze mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos);
- VIBEL COMERCIAL LTDA. para o lote 02 no valor total de R$ 11.999,91 (onze 
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).
Publique-se na forma da lei. encaminhe-se:
1 - à secretaria Municipal de saúde para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações;
2 - à equipe de Pregão para registro da homologação no sistema de informação Mu-
nicipal – siM;
3 - à secretaria Municipal de saúde para as demais providências.

SAULO pAULINO LONEL
secretário Municipal de administração

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO SR. SECRETáRIO MUNICIpAL DE 
ADMINISTRAçãO

Em 15 de julho de 2009
pROCESSO ADMINISTRATIVO: 09/10/02.898- PREGÃO PRESENCIAL n° 
042/2009- INTERESSADO: secretaria Municipal de saúde.- OBJETO: Registro de 
Preços de equipamentos de informática.

DECISãO DE RECURSOS
em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
a manifestação da equipe de Pregão, que acato na íntegra, conheço dos recursos in-

terpostos pelas empresas: MiCROsiDe inDúsTRia e COMéRCiO De eQuiPa-
MenTOs De inFORMáTiCa LTDa., FuLL PRiMe COMéRCiO e seRviçOs 
De inFORMáTiCa LTDa., uPDaTi COMéRCiO e seRviçOs De PRODuTOs 
De inFORMáTiCa LTDa., TeLe Design seRviçOs e COMéRCiO eM Te-
LeCOMuniCações LTDa. e WTeCh inFORMáTiCa LTDa.-Me e, no mérito 
DOU-LHES pROVIMENTO pARCIAL.
Publique-se, após ao Departamento Central de Compras para providências.

SAULO pAULINO LONEL
secretário Municipal de administração

ExTRATOS
Processo Administrativo n.º 09/10/16560 Interessado secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda Convênio n.º 64/09 Conveniado: suPeRinTenDênCia RegiO-
naL DO TRabaLhO e eMPRegO - nO esTaDO De sãO PauLO – sRTe 
Objeto do Convênio: Delegação de poderes ao Município para emissão de Carteiras 
de Trabalho e Previdência social – CTPs Prazo: 05 anos Assinatura: 15/07/09

Processo Administrativo n.º 09/10/19041 Interessado: secretaria Municipal de 
Cidadania, assistência e inclusão social. Modalidade: Contratação Direta n° 67/09 
Locadores: sR. PauLO RODRigues Da siLva e sRa. CLaRiCe COsTa Da 
siLva Termo de Contrato de Locação n.º 07/09. Objeto: Locação de imóvel não 
residencial para instalação do CRas Jardim das bandeiras ii. Valor: R$28.272,00 
Prazo: 24 meses Assinatura: 13/07/09.

Processo Administrativo n.º 07/10/20217 Interessado secretaria Municipal de 
saúde Modalidade: Convite n.º 56/07 Contratada: JOsé MauRiCíO LuChiaRi 
nOva ODessa – ePP Carta-Contrato n.º 36/07 Termo de Aditamento de Car-
ta-Contrato n.º 10/09 Objeto do Aditamento: Prorrogação de prazo por 12 meses 
a partir de 25/07/09 e reajuste de 4,71%. Valor total já reajustado: R$58.859,56 
Assinatura: 15/07/09.

EMpRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS ApROVADOS
PROT. 09/10/16282 – ACTIVA – TELEMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-002, 15-011.

PROT. 09/10/20443 – ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 37-020, 42-010, 45-010, 47-030, 51-030, 56-010, 56-020, 56-025, 56-030, 56-050, 57-080, 73-
010, 73-020, 73-030, 74-055, 75-030, 79-010, 79-030, 80-010, 81-005, 85-010, 85-030, 89-010, 89-015, 89-020, 
89-025, 89-040, 89-045, 89-050, 89-055, 89-070, 89-075, 93-025, 95-005, 95-010.

PROT. 09/10/20882 – BIO – CIÊNCIA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-025.

PROT. 09/10/22235 – BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 42-040, 84-050.

PROT. 09/10/21073 – CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-010.

PROT. 09/10/22014 – CHRISPIM NEDI CARRILHO EPP
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-010, 65-020, 65-025, 65-030, 65-055, 65-065.

PROT. 09/10/23129 – DIPAFARM COMERCIAL LTDA. – EPP
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-010, 65-050.

PROT. 09/10/21841 – E.A.P. ENGENHARIA LTDA. – EPP
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-018, 15-042, 15-222, 15-263, 20-001, 20-008, 20-009, 20-011, 20-012, 20-013, 20-015, 20-
019, 20-021, 20-036, 20-038.

PROT. 09/10/17480 – EPT – ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S.A.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-018, 15-044, 15-071, 15-093, 15-128, 15-222, 15-224, 20-001, 20-006, 20-008, 20-009, 20-
011, 20-013, 20-015, 20-017, 20-019, 20-021, 20-022, 20-025, 20-027, 20-036, 20-040.

PROT. 09/10/20754 – FANEM LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 43-010, 65-030, 65-031, 65-035, 65-060, 65-065, 66-026, 66-030, 66-070, 66-085.

PROT. 09/10/13990 – GAB ENGENHARIA LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-018, 15-022, 15-024, 15-128, 15-156, 15-164, 15-222, 15-224, 20-001, 20-002, 20-005, 20-
011, 20-012, 20-013, 20-017, 20-018, 20-019, 20-021, 20-037, 20-040.

PROT. 09/10/21472 – GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-034, 15-115, 15-170, 15-176, 15-225.

PROT. 09/10/20922 – GRUPO DE APLICAÇÃO INTERDISCIPLINAR À APRENDIZAGEM (GAIA)
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-253, 15-268.

PROT. 09/10/20462 – ICONE INSTITUTO DO CONHECIMENTO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA 
E pESqUISA LTDA.-Epp
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-269.

PROT. 09/10/19772 – INTERLOC TRANSPORTES LTDA. EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-059, 15-060, 15-113, 15-114, 15-216.

PROT. 09/10/18377 – INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-065, 65-030.

PROT. 09/10/18038 – KATIA SILENE BARROS BARBOZA – ME
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 47-010, 52-010, 52-030, 52-040, 52-075, 53-040, 56-025, 57-050, 62-040, 62-050, 80-010, 80-
020, 81-010, 95-010, 95-015, 95-020.

PROT. 09/10/13042 – LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-010, 65-020.

PROT. 09/10/19832 – LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-025.

PROT. 09/10/17676 – LINEAL MS – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-018, 15-019, 15-042, 15-071, 15-087, 15-171, 15-222, 15-224, 15-263, 20-001, 20-002, 20-
005, 20-009, 20-011, 20-012, 20-013, 20-015, 20-017, 20-018, 20-025, 20-026, 20-036, 20-038, 20-040.

PROT. 09/10/20960 – LUXOR ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
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JuLgaMenTO: 15-012, 15-018, 15-019, 15-042, 15-071, 15-087, 15-222, 15-224, 15-263, 20-001, 20-003, 20-
005, 20-008, 20-009, 20-011, 20-012, 20-013, 20-015, 20-018, 20-019, 20-020, 20-021, 20-022, 20-023, 20-026, 
20-036, 20-038.

PROT. 09/10/22279 – MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 24-090, 28-005, 34-005, 34-015, 34-035, 34-045, 34-070, 34-080, 37-010, 37-020, 37-040, 39-
010, 39-025, 39-030, 40-010, 40-030, 40-040 40-090, 41-010, 41-030, 42-040, 42-050, 43-010, 43-020, 47-010, 
51-010, 51-020, 51-030, 51-060, 51-070, 51-080, 51-085, 52-010, 52-015, 52-030, 52-040, 52-060, 52-070, 52-
085, 53-010, 53-040, 54-080, 56-060, 57-050, 58-020, 59-070, 61-010, 61-035, 62-040, 62-050, 62-060, 63-005, 
66-030, 66-045, 66-070, 66-090, 68-010, 71-019, 73-050, 74-010, 74-030, 79-010, 79-020, 80-010, 80-020, 81-
005, 91-020, 91-030, 93-025, 95-005, 95-010.

PROT. 09/10/18036 – MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. – EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-065, 65-020, 65-025, 65-030, 65-031, 65-040, 65-055, 65-060, 65-065, 66-030, 66-040, 81-
005.

PROT. 09/10/20974 – MOLINA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – EPP
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-114.

PROT. 09/10/15710 – NORMANDIE COMUNICAÇÃO LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-194.

PROT. 09/10/17677 – PAS – TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇAO E CONSTRUÇÃO LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-019, 15-071, 15-222, 20-001, 20-002, 20-005, 20-009, 20-011, 20-012, 20-013, 20-015, 20-
017, 20-018, 20-025, 20-038, 20-040.

PROT. 09/10/21180 – PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-113, 15-114, 15-216.

PROT. 09/10/22699 – PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 65-016.

PROT. 09/10/18296 – PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - EPP
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 58-050, 59-050, 67-005, 67-010, 67-020.

PROT. 09/10/18037 – RAIMUNDO SABINO BARBOZA – EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 25-005, 25-007, 25-008, 61-040, 91-030.

PROT. 09/10/23316 – RALCON ENGENHARIA LTDA.
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-224, 20-006, 20-019, 20-020, 20-021, 20-022.

PROT. 09/10/20710 – RETÍFICA CONQUISTA LTDA. – EPP
assunTO: RenOvaçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-036.

PROT. 09/10/10604 – SALVETTI & OLIVEIRA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA. – ME
assunTO: insCRiçãO CaDasTRaL
JuLgaMenTO: 15-030, 15-031, 15-194, 15-231.

COMISSãO JULGADORA DE REGISTROS CADASTRAIS

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA CAMPINAS-SP

COMUNICADO
Eleições de Conselheiros Tutelares - Gestão 2009/2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente de Campinas/sP, no 
uso de sua competência, atribuída pelas Leis Municipais nº 6.574 de 19 de outubro de 
1991 e nº 8.484 de 04 de outubro de 1995, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 
8.069 de 13 de julho de 1990, e Lei Municipal no. 13.510 de 22 de dezembro de 2008 
faz publicar este comunicado para a realização do processo eleitoral para a escolha 
de Conselheiros Tutelares de Campinas/SP.
O presente comunicado publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de Campi-
nas será afixado na sede da Casa dos Conselhos de Campinas, situado na Rua Ferreira 
Penteado, 1331 – Cambuí – Campinas - sP.
são candidatos ao Cargo de Conselheiros Tutelares e estão aptos ao pleito, aqueles que 
foram aprovados na prova escrita e avaliação psicológica conforme listagem publica-
da no Diário Oficial do Município de 22 de junho de 2009
a propaganda eleitoral está disciplinada conforme edital 03/2009 do CMDCa publi-
cado no Diário Oficial do Município de 22 de junho de 2009
O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 19 de julho 
de 2009, domingo, entre 8 e 17 horas, nos locais correspondentes à zona eleitoral 
constante em seu título de eleitor, conforme tabela:

ZONAS 
ELEITO-
RAIS

LOCAL DE VOTAçãO

ZONA 33 E. E. CARLOS GOMES
av. anChieTa, s/nº - CenTRO – CaMPinas/sP.

ZONA 274
E. M. E. f. pRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
Rua sanTa RiTa DO Passa QuaTRO, 833 – JaRDiM nOva euROPa – CaMPi-
nas/sP.

ZONA 275 E. E. JOSÉ pEDRO DE OLIVEIRA
Rua aLbinO J. b. De OLiveiRa, s/nº - baRãO geRaLDO – CaMPinas/sP.

ZONA 379
E. E. HERCY MORAES
Rua PauLO PROvenza sObRinhO, 1450 – JaRDiM CaMPOs eLíseOs – CaM-
Pinas/sP.

ZONA 380 E. E. pROfESSOR CARLOS LENCASTRE
Rua anTÔniO gRigOLeTO, 88 – JaRDiM gaRCia – CaMPinas/sP.

ZONA 378 E. E. p. G. ELISEU NARCISO
Rua sebasTiãO CaMPOs, 116 – viLa Rui nOvaes (DiC iii) – CaMPinas/sP.

Cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal e 01 (um) suplente para cada zona 
eleitoral, devendo para isso, protocolizar junto à Casa dos Conselhos, na Rua Ferreira 
Penteado, nº 1331, até o dia 15/07/2009, os nomes indicados e os respectivos docu-
mentos de identidade.
Os fiscais deverão comparecer à reunião que ocorrerá no dia 15/07/2009, 17 ho-
ras, no auditório da Fundação FEAC sito à Rua Odila Santos de Souza Camargo, 
34 – Vila Brandina, Campinas-SP., a fim de serem orientados quanto aos procedi-
mentos para a fiscalização do pleito.
a cédula de votação seguirá o modelo, a saber:

CÉDULA DE ELEIçãO
Conselho Tutelar - Mandato 2009/2011

NR NOME ApELIDO x

1 PauLO RObeRTO DOs sanTOs pAULINHO

2 LeanDRO aLbeRTO gOMiDe siLva LEO

3 MaRCia FaTiMa De aLMeiDa MOnTeiRO

4 aReTha DuaRTe FReiTas ARETHA

5 DanieLa aPaReCiDa MOTa gRiLO

6 JOse Luiz De abReu ZEZINHO

7 Lizia PiRes POnTes LIZIA

8 sOnia MaRia geRin DOs Reis

9 CaRLa MaRia gagLiaRDi COeLhO

10 ROsana aPaReCiDa zaCCaRO DO aMaRaL LiChY

11 heLiTOn DaMasCenO BINãO

12 aDaLTO CaRDOsO

13 FabiO Cunha Rizza De OLiveiRa fáBIO RIZZA

14 FeLiPe MaxiMO

15 DaviD eManueL MaDeiRa

16 giseLia viRginia Paiva Da CRuz GI

17 DebORa De anDRaDe PaLeRMO

18 zuLeiKa nOROnha MOTa gRiLO MaCieL

19 viCenTe PauLO De OLiveiRa VICENTINHO DO 
CAMpO GRANDE

20 CLauDiO RObeRTO RaizaRO CLáUDIO

21 ana PauLa aRaRiPe FRagOsO PinKe ANA

22 anTOniO CaRLOs Lana RibeiRO pROfESSOR CARLãO

23 MaRia heLena PaRReiRa bORges De MORaes pROfESSORA MARIA 
HELENA

24 MaRgaReTe LiLian PinheiRO aguiLaR

25 aRManDO bRazOLiM FiLhO

26 MaRiO aLexanDRe TiLLi TILLI

27 ROseLi Da CRuz sanTOs Da COsTa ROSELI DO CRAMI

28 neLsOn beneDiTO giOvaninni NELSON ApAE

29 KaRine bezeRRa Da siLva

30 ana MaRia CasagRanDe bebeR

31 siMOne YuRie saiD DaheR

32 Tania Da ROCha MaChaDO

33 KaTia Regina MenDes siLva

34 sueLi Da siLva

35 eLiana RODRigues PeReiRa

36 aLeKsanDRa sanTOs CaLixTO

37 KeRLi CRisTina gRangeiRO

38 KaRina Da Cunha saLeRMO

39 MaRia aPaReCiDa OLMOs DisTLeR

40 PeDRO gOMes FiLhO

41 RaQueL nanunCiO CORTezia

42 MaRiO eDuaRDO Paes MáRIO EDUARDO

43 aDeMiR PeDRO De sOusa

44 WaLDneY JOsé biz KALUNGA

45 LinDOMaR DiOniziO Da siLva LINDO

46 MaRCiO OLiveiRa sanTOs MáRCIO DO pOS-
TINHO

47 Regina buRaTTO viLLas bOas DENTISTA

48 hiLDa aPaReCiDa De sOuza MORaes

49 vaLDeMiR Luiz CaRneiRO VAL

50 siLMa éDina De aRaúJO MOnTeiRO

51 aLbeRTO MagnO FeRnanDes ALBERTO

a apuração dos votos, disciplinada conforme edital 03/2009 do CMDCa publicado no 
Diário Oficial do Município de 22 de junho de 2009, ocorrerá a partir das 18 horas 
no Ginásio do Taquaral de Campinas.
Os candidatos poderão credenciar 1 (um) fiscal e 1 (um) suplente para cada mesa apura-
dora, devendo para isso, protocolizar junto à Casa dos Conselhos, na Rua Ferreira Pen-
teado, nº 1331, até o dia 15/07/2009, os nomes indicados e os respectivos documentos de 
identidade. é facultada a presença do candidato durante a apuração dos votos.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente proclamará o resul-
tado, publicando no Diário Oficial do Município lista com os nomes dos candidatos 
titulares e suplentes eleitos, e respectivos números de votos recebidos.
Os membros titulares escolhidos serão diplomados pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do adolescente na reunião extraordinária de 21/07/2009 às 16 horas, que 
será realizada excepcionalmente no Auditório da Guarda Municipal de Campinas, 
localizado na Av. Moraes Sales (antigo terminal II) – Centro. na ocasião será informa-
do local, data e horário da capacitação obrigatória aos conselheiros diplomados.

Campinas, 13 de julho de 2009
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

(14, 15, 16/07)
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CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO 
ADOLESCENTE/CMDCA – CAMPINAS

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 28/2009
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente / CMDCa – Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, em 
Reunião ordinária de 07/07/2009 deliberou por unanimidade que a partir da publi-
cação desta resolução a entidade Instituto Souza Novaes deixa de estar regular-
mente registrada junto ao CMDCA Campinas.

Campinas, 14 de julho de 2009
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

Presidente CMDCa Campinas
(15, 16, 17/07)

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO 
ADOLESCENTE/ CMDCA – CAMPINAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente / CMDCa – Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal 
n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal CONVOCA 
seus Conselheiros Titulares e convida os suplentes para Reunião Extraordinária do 
CMDCa a realizar-se em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro.
DATA: 15/07/2009 / HORA: 16:30 hs
LOCAL: Federação FEAC – sito à Rua Odila santos de souza Camargo -34 - vila brandina.
pAUTA ÚNICA, Deliberação sobre: Recursos financeiros para eleição do Conselho Tutelar.

Campinas, 14 de julho de 2009
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

Presidente do CMDCa/Campinas
(15, 16, 17/07)

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO 
ADOLESCENTE/ CMDCA – CAMPINAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente / CMDCa – Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal 
n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal CONVOCA seus 
Conselheiros Titulares e convida os suplentes para Reunião ExTRAORDINáRIA do 
CMDCa a realizar-se:
DATA: 21/07/2009 / HORA: 16:00 hs
LOCAL:auditório da guarda Municipal de Campinas- av. Moraes sales (antigo Terminal 
ii) – Centro
pAUTA ÚNICA: - Posse dos Conselheiros tutelares gestão 2009-2012.

Campinas, 15 de julho de 2009
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

Presidente do CMDCa/Campinas
(16, 17, 18/07)

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA – CAMPINAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - CMDCa Cam-
pinas, no cumprimento de suas atribuições previstas pela Lei Municipal 13.510 de 
22 de dezembro de 2008, complementando o comunicado publicado no DOM de 
14/07/2009, informa a todos os interessados o modelo oficial da cédula eleitoral que 
será utilizada no pleito de 19/07/2009, para o cargo de Conselheiro Tutelar.

(MODeLO anexO)
Campinas, 14 de julho de 2009

SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS
Presidente CMDCa Campinas

(16, 17, 18/07)

CÉDULA ELEITORAL
ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAMPINAS – 19/07/2009
1 PauLO RObeRTO DOs sanTOs PauLinhO 1

2 LeanDRO aLbeRTO gOMiDe siLva LéO 2

3 MaRCia FáTiMa De aLMeiDa MOnTeiRO 3

4 aReTha DuaRTe FReiTas aReTha 4

5 DanieLa aPaReCiDa MOTa gRiLO 5

6 JOsé Luiz De abReu zezinhO 6

7 Lízia PiRes POnTes Lízia 7

8 sOnia MaRia geRin DOs Reis 8

9 CaRLa MaRia gagLiaRDi COeLhO 9

10 ROsana aPaReCiDa z. DO aMaRaL LiChY 10

11 heLiTOn DaMasCenO binãO 11

12 aDaLTO CaRDOsO 12

13 FábiO Cunha Rizza De OLiveiRa FábiO Rizza 13

14 FeLiPe MaxiMO 14

15 DaviD aManueL MaDeiRa 15

16 giseLia viRginia Paiva Da CRuz gi 16

17 DebORa De anDRaDe PaLeRMO 17

18 zuLeiKa nOROnha MOTa gRiLO MaCieL 18

19 viCenTe PauLO De OLiveiRa viCenTinhO DO CaMPO 
gRanDe 19

20 CLauDiO RObeRTO RaizaRO CLauDiO 20

21 ana PauLa aRaRiPe PinKe ana 21

22 anTOniO CaRLOs Lana RibeiRO PROFessOR CaRLãO 22

23 MaRia heLena PaRReiRa b. De MORais PROFessORa MaRia heLena 23

24 MaRgaReTe LiLian PinheiRO aguiLaR 24

25 aRManDO bRazOLiM FiLhO 25

26 MaRiO aLexanDRe TiLLi TiLLi 26

27 ROseLi Da CRuz sanTOs Da COsTa ROseLi DO CRaMi 27

28 neLsOn beneDiTO giOvaninni neLsOn Da aPae 28

29 KaRine bezeRRa Da siLva 29

30 ana MaRia CasagRanDe bebeR 30

31 siMOne YuRie saiD DaheR siMOne DaheR 31

32 Tania Da ROCha MaChaDO 32

33 KaTia Regina MenDes siLva 33

34 sueLi Da siLva 34

35 eLiana RODRigues PeReiRa 35

36 aLeKsanDRa sanTOs CaLixTO 36

37 KeRLi CRisTina gRangeiRO 37

38 KaRina Da Cunha saLeRMO 38

39 MaRia aPaReCiDa OLMOs DisTLeR 39

40 PeDRO gOMes FiLhO 40

41 RaQueL nanunCiO CORTezia 41

42 MaRiO eDuaRDO Paes MáRiO eDuaRDO 42

43 aDeMiR PeDRO De sOusa 43

44 WaLDneY JOsé biz KaLunga 44

45 LinDOMaR DiOniziO Da siLva LinDO 45

46 MáRCiO OLiveiRa sanTOs MáRCiO DO POsTinhO 46

47 Regina buRaTO viLLas bOas DenTisTa 47

48 hiLDa aPaReCiDa De sOuza MORaes 48

49 vaLDeMiR Luiz CaRneiRO vaL 49

50 siLMa éDina De aRaúJO MOnTeiRO 50

51 aLbeRTO MagnO FeRnanDes aLbeRTO 51

COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 26/2009
O Presidente da Fundação Municipal para educação Comunitária - FuMeC, no uso 
das atribuições do seu cargo, COMUNICA que no dia e nos horários estabelecidos 
nos anexos i e ii será realizada no CEpROCAMp, localizado na avenida dos ex-
pedicionários n.º 145, Centro, Campinas, a Sessão de Atribuição de Componentes 
Curriculares, para Cursos Técnicos, conforme eDiTaL FuMeC/CePROCaMP nº 
06/2008, publicado em Diário Oficial do Município de 04 de novembro de 2008.
1. Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) clas-
sificados (as) no Processo Seletivo para Formação de Cadastro para interessados em 
ministrar atividades docentes para o ano letivo de 2009 nos Cursos Técnicos, confor-
me COMuniCaDO FuMeC/CePROCaMP nº 43/2008, publicado em suplemento 
do Diário Oficial do Município de 25 de novembro de 2008, para a Sessão de Atribui-
ção dos Componentes Curriculares para Cursos Técnicos, obedecendo rigorosamente 
à ordem de classificação.
2. O (a) candidato (a) poderá utilizar até 15 minutos para realizar sua escolha.
3. no ato da atribuição, o (a) candidato (a) deverá:
3.1 apresentar e entregar cópia dos documentos: Rg e CPF;
3.2 comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, através da apresentação 
de documentação original, com fotocópias, que será analisada por comissão;
3.3 entregar ficha de inscrição impressa e anexar documentação comprobatória;
3.4 entregar documento que comprove o acúmulo remunerado em órgãos públicos, 
quando houver.
4. a jornada máxima para atribuição será de 40 horas semanais.
5. serão atribuídos os Componentes Curriculares por procuração simples, sem registro 
em cartório, apresentando no ato da atribuição, documento de identidade com foto do 
(a) procurador (a) e os documentos do (a) candidato (a) exigidos nos itens 3.2, 3.3 e 
3.4 do presente Comunicado.
6. O (a) candidato (a) assumirá total responsabilidade pela escolha realizada por seu 
(sua) procurador (a), arcando com as consequências de eventuais erros de seu (sua) 
representante.
7. Caso todos Componentes Curriculares sejam atribuídos, a próxima atribuição será 
iniciada a partir do primeiro número subsequente ao último atribuído.
8. Caso restem Componentes Curriculares a serem atribuídos, a próxima atribuição 
será iniciada a partir do primeiro número subsequente ao último convocado.
9. será vedada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
10. será considerado (a) desistente o (a) candidato (a) que não comparecer à sessão 
de atribuição ou não manifestar interesse pelos Componentes Curriculares existentes, 
podendo participar de uma nova atribuição de componentes curriculares quando todos 
os (as) candidatos (as) classificados (as) forem chamados e a convocação retornar ao 
(a) primeiro (a) classificado (a).
11. Está excluído (a) desta atribuição o (a) candidato (a) desclassificado por documen-
tação irregular em atribuições anteriores.

Campinas, 15 de julho de 2009
JOSÉ TADEU JORGE

Presidente da FuMeC
ANEXO I – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

DIA 17/07/2009 ÀS 9H30MIN
COMpONENTE CURRICULAR ...................................................................................Nº CLASSIfICAçãO
seguRança PaTRiMOniaL ............................................................................................................... 8º aO 21º
seguRança e PROTeçãO aMbienTaL ................................................10º aO 14º ReTORnanDO aO 1º

ANEXO II – TÉCNICO AMBIENTAL COM ÊNFASE EM SANEAMENTO
DIA 17/07/2009 ÀS 14H00MIN

COMpONENTES CURRICULARES ............................................................................Nº CLASSIfICAçãO
biOLOgia saniTáRia e eCOLOgia aPLiCaDa ............................................................................ 1º aO 30º
QuiMiCa saniTáRia ........................................................................................................................... 6º aO 23º
gesTãO QuaLiDaDe aMbienTaL .................................................................................................. 1º aO 30º
PROJeTO exPeRiMenTaL eM saneaMenTO ................................................................................. 1º aO 7º

NÚCLEO DE AçãO EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DA REGIãO 
SUDOESTE

PORTARIA 01/2009
a Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de 
Ação Educativa Descentralizada da região Sudoeste, fundamentada no Regimento 
Comum das unidades sócio educativas Municipais de educação infantil e consideran-
do a Lei Municipal n.º 12.501, de 13/03/06 e as Resoluções sMe/FuMeC nº 04/07, de 
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18/07/2007, sMe nº 03/2008, de 03/03/2008 e sMe nº 04/2009, de 06/04/2009,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam homologados os adendos aos Planos escolares/Projetos Pedagógicos 
das seguintes unidades educacionais abrangida pelo sistema Municipal de ensino 
de Campinas:
- CeMei do CaiC Prof. zeferino vaz;
- CeMei Dulcinéia Regina bittencourt alves;
- CeMei Manoel alves da silva;
- CeMei Margarida Maria alves;
- CeMei Maria bactrum Cury;
- CeMei Maria José gonçalves;
- CeMei Maria Odete de souza Motta;
- CeMei Matilde azevedo egídio setúbal;
- CeMei Mauro Marcondes;
- CeMei nair valente da Cunha;
- CiMei n.º 03 (Thermutis de araújo Machado);
- CiMei n.º 11;
- CiMei n.º 13;
- CiMei n.º 20;
- CiMei n.º 21 (Marilene Cabral);
- CiMei n.º 22;
- CiMei n.º 23;
- CiMei n.º 24;
- CiMei n.º 25 (helena novaes Rodrigues);
- CeMei haydèe P. novais.
Art. 2º Fica homologada a adequação ao Plano escolar/Projeto Pedagógico das se-
guintes unidades educacionais abrangida pelo sistema Municipal de ensino de Cam-
pinas:
- Cei nave-Mãe Professor Darcy Ribeiro
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia do ano letivo de 2009

Campinas, 15 de julho de 2009
MôNICA CRISTINA MARTINEZ DE MORAES
Representante Regional da secretaria Municipal de educação

NÚCLEO DE AçãO EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DA REGIãO 
SUDOESTE

PORTARIA 02/2009
a Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de 
Ação Educativa Descentralizada da região Sudoeste, fundamentada no Regimento 
Comum das unidades sócio educativas Municipais de ensino Fundamental e conside-
rando a Lei Municipal n.º 12.501, de 13/03/06 e as Resoluções sMe/FuMeC nº 04/07, 
de 18/07/2007, sMe nº 03/2008, de 03/03/2008 e sMe nº 04/2009, de 06/04/2009,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam homologados os adendos aos Planos escolares/Projetos Pedagógicos 
das seguintes unidades educacionais abrangida pelo sistema Municipal de ensino 
de Campinas:
- eMeF andré Tosello;
- eMeF Maria Pavanatti Favaro.
Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia do ano letivo de 2009

Campinas, 15 de julho de 2009
MôNICA CRISTINA MARTINEZ DE MORAES
Representante Regional da secretaria Municipal de educação

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO SR. SECRETáRIO 
MUNICIpAL DE fINANçAS

EM 15.07.2009
Protoc. 1997/0/41571
Juízo da 3ª Vara Cível de Campinas
Compensação de Precatório Parcelado
Empresa de Investimento Campinas
Com base em tudo o que consta no processo e na manifestação da assessoria da secretaria 
de Finanças que verificou a presença dos requisitos legais necessários, com base nos arti-
gos 170 e 170a do Código Tributário nacional e na Lei Municipal nº13.104/07, AUTO-
RIZO A COMpENSAçãO da dívida tributária dos quatro imóveis solicitados com parte 
da 5ª parcela do Precatório E10.612/96, na forma demonstrada à fls.138.

AfONSO SEVERINO DA SILVA
secretário Municipal de Finanças

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO SR. SECRETáRIO DE fINANçAS
EM 15.07.2009

Protocolo nº.: 07/10/47086
Interessado: CIATEC - ISSQN
Fica reconhecida a isenção de impostos outorgada pela Lei Municipal 6.850/91 à Com-
panhia de Desenvolvimento do Pólo de alta Tecnologia de Campinas – CiaTeC.

AfONSO SEVERINO DA SILVA
secretário de Finanças em exercício

(Publique-se e encaminhe-se ao DRM para ciência)

DEpARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIáRIAS
Protocolo: 2007/3/2877
Interessado: Clarice dos Anjos Rodrigues Sonvesso
C/C: 3244.12.62.0377.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2007, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.12.62.0377.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 57585/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2007/03/2650
Interessado: Maria José Turini Simões
C/C: 3244.21.22.0283.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários

Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2007, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.21.22.0283.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 65017/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2007/03/3036
Interessado: Eduardo Leonel Borges
C/C: 3244.41.71.0151.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2007, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.41.71.0151.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 8671/00. Deixo de recorrer à 
Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/28660
Interessado: Mauro Fernando Lima
C/C: 3244.42.23.0350.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.42.23.0350.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 27438/99. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15626
Interessado: Milo Assirati
C/C: 3244.42.39.9001.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a 
análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto 
da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007,2008 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.42.39.9001.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 47785/02. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15582
Interessado: Claudio Cesar Grande
C/C: 3243.34.74.0249.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do 
art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro pre-
judicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da 
perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) 
de 2006,2007, 2008 e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3243.34.74.0249.00000 
foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado 
sob nº 49953/99. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que 
a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 
74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15542
Interessado: Cicero Nogueira Martins
C/C: 3244.23.38.0546.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a 
análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto 
da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007,2008 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.23.38.0546.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 53026/00. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15507
Interessado: Reinaldo Corrêa Tenca
C/C: 3244.12.63.0503.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.12.63.0503.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 05/11/2051. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15495
Interessado: Hiroshi Nakamura
C/C: 3244.21.40.0096.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.21.40.0096.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 52207/01. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15489
Interessado: Edgar José Bezerra
C/C: 3244.12.65.0037.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
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a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.12.65.0037.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 32336/99. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15488
Interessado: Milton Daniel Figueiredo
C/C: 3244.12.90.0424.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.12.90.0424.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 00641/02. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15484
Interessado: Fernando Rocha Antonaglia
C/C: 3244.42.47.0262.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2008, para o imóvel codificado sob nº 3244.42.47.0262.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 15119/01. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15465
Interessado: Lélio São João Junior
C/C: 3244.14.71.0240.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.14.71.0240.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 40770/99. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/15147
Interessado: Ricardo Alvares Lobo Esteves
C/C: 3244.42.17.1081.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.42.17.1081.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 68063/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14671
Interessado: Célia Cristina Medeiros de Campos
C/C: 3244.21.22.0506.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.21.22.0506.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 77008/99. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14666
Interessado: Ruy Palagi
C/C: 3244.21.40.0010.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do ob-
jeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 2007 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.21.40.0010.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 20.888/00. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14663
Interessado: Miguel Lopes Filho
C/C: 3244.42.71.0237.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.42.71.0237.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 29195/02. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14655
Interessado: José de Alencar da Silva
C/C: 3244.42.21.0497.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.42.21.0497.00000 foi(ram) cancelado(s) 

conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 5540/00. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14654
Interessado: Carlos Meneghetti Neto
C/C: 3244.42.43.0880.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a 
análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto 
da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007,2008 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.42.43.0880.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 31962/01. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14643
Interessado: Majwa Abou Ezzedine Radwan
C/C: 3244.21.22.0600.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do ob-
jeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007 
e 2008, para o imóvel codificado sob nº 3244.21.22.0600.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 16835/01. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14637
Interessado: José Nagib Rahme
C/C: 3244.24.16.0083.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.24.16.0083.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 71892/00. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14627
Interessado: Elizabeth Yoshiko Adati K.
C/C: 3244.21.22.0522.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.21.22.0522.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 26630/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14613
Interessado: Apostolos Gigilas
C/C: 3244.42.17.0736.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.42.17.0736.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 56134/01. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14594
Interessado: Paulo Roberto Hoffmann
C/C: 3244.42.73.0002.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.42.73.0002.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 40802/01. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14590
Interessado: Olga Marina M.Vilaça
C/C: 3244.14.87.0490.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.14.87.0490.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 38014/99. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14588
Interessado: Denise Jorge de Arruda Sampaio
C/C: 3244.2171.0400.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a 
análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto 
da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007,2008 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.2171.0400.00000 foi(ram) cancelado(s) con-
forme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 62561/01. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
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Protocolo: 2006/10/14586
Interessado: Neuza Sampaio Antonialli
C/C: 3244.23.75.0545.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.23.75.0545.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 49445/02. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14582
Interessado: Ismar Antão Marques
C/C: 3244.12.23.0176.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.12.23.0176.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 00957/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14579
Interessado: Regina Cardoso
C/C: 3244.24.02.0001.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.24.02.0001.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 56443/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14575
Interessado: Thomaz Gomes da Cunha
C/C: 3244.23.15.0139.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.23.15.0139.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 76629/99. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14570
Interessado: Marco Antonio Canada Salioni
C/C: 3243.34.72.0084.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3243.34.72.0084.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 48085/02. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/14563
Interessado: César Augusto Chaves da Silveira
C/C: 3244.14.86.0090.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006 
e 2007, para o imóvel codificado sob nº 3244.14.86.0090.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 38104/02. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/11346
Interessado: Fabio Galhardi
C/C: 3244.14.64.0284.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a 
análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto 
da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006,2007,2008 
e 2009, para o imóvel codificado sob nº 3244.14.64.0284.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 05/11/1186. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/6904
Interessado: Luiz Solimeno
C/C: 3244.21.80.0468.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2006, 
para o imóvel codificado sob nº 3244.21.80.0468.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme 
decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 4400/00. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2005/10/14625
Interessado: Erica Regina da Silva
C/C: 3244.23.36.0094.00000

Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada 
a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do 
objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do iPTu do(s) exercício(s) de 2005 
e 2006, para o imóvel codificado sob nº 3244.23.36.0094.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 12609/02. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.

RODRIGO DE OLIVEIRA fERREIRA
Diretor – DRi/sMF

DEpARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIáRIAS
Protocolado nº 2009/10/24609
Contribuinte/Interessado: Sociedade Housing2 Alphaville Campinas
Requerente: Márcia Aparecida Beltramini Pereira da Silva
Assunto: Certidão de processos administrativos
Diante do exposto, com base na Ordem de serviço nº 609, de 29/08/01, expedida 
pelo Prefeito Municipal, indefiro o pedido de certidão do protocolo nº 07/10/3171, 
pela ilegitimidade da parte, nos termos do inciso i do § 2º do art. 2º da referida Os nº 
609/01, tendo em vista que a interessada não é parte no protocolado administrativo 
que requer seja certificado, em nome de Housing Alpha Campinas Ltda., e não de-
monstra possuir poderes para requerer em nome desta. a requerente não demonstra 
possuir poderes para requerer em nome de sociedade housing2 alphaville Campinas, 
pois a procuração outorgada em 26/06/08 se encontra vencida de acordo com art. 21 
parágrafo único do estatuto social.
Protocolado nº 2009/10/24610
Contribuinte/Interessado: Sociedade Housing2 Alphaville Campinas
Requerente: Márcia Aparecida Beltramini Pereira da Silva
Assunto: Certidão de processos administrativos
Diante do exposto, com base na Ordem de serviço nº 609, de 29/08/01, expedida 
pelo Prefeito Municipal, indefiro o pedido de certidão do protocolo nº 07/10/3169, 
pela ilegitimidade da parte, nos termos do inciso i do § 2º do art. 2º da referida Os nº 
609/01, tendo em vista que a interessada não é parte no protocolado administrativo 
que requer seja certificado, em nome de Housing Alpha Campinas Ltda., e não de-
monstra possuir poderes para requerer em nome desta. a requerente não demonstra 
possuir poderes para requerer em nome de sociedade housing2 alphaville Campinas, 
pois a procuração outorgada em 26/06/08 se encontra vencida de acordo com art. 21 
parágrafo único do estatuto social.
Protocolado nº 2009/10/24611
Contribuinte/Interessado: Sociedade Housing2 Alphaville Campinas
Requerente: Márcia Aparecida Beltramini Pereira da Silva
Assunto: Certidão de processos administrativos
Diante do exposto, com base na Ordem de serviço nº 609, de 29/08/01, expedida pelo 
Prefeito Municipal, indefiro o pedido de certidão do protocolo nº 07/10/3170, pela ile-
gitimidade da parte, nos termos do inciso i do § 2º do art. 2º da referida Os nº 609/01, 
tendo em vista que a interessada não é parte no protocolado administrativo que requer seja 
certificado, em nome de Housing Alpha Campinas Ltda., e não demonstra possuir poderes 
para requerer em nome desta. a requerente não demonstra possuir poderes para requerer 
em nome de sociedade housing alphaville Campinas, pois a procuração outorgada em 
26/06/08 se encontra vencida de acordo com art. 21 parágrafo único do estatuto social.

RODRIGO DE OLIVEIRA fERREIRA
Diretor do DRi/sMF, respondendo cumulativamente pelo DRM/sMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIáRIO

Protocolado: 07/10/30519
Requerente: Silvana Aparecida Porto Celani.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição no ISSQN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefiro o pedido de encer-
ramento retroativo da inscrição municipal nº 53.722-5 na data solicitada, em virtude 
do contribuinte ter deixado de apresentar prova plena, de acordo com o que determina 
o art. 19 da Lei Municipal nº 12.392/05 c/c art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 
15.356/05 e c/c art 1º da instrução normativa 002/09 – DRM/sF, e de oficio autorizo 
o encerramento da inscrição municipal em 24/07/2007 (data da protocolização do 
pedido), de acordo com o disposto no art. 19 da Lei Municipal nº 12.392/05 c/c art. 
64, § 1º, i, “b” do Decreto Municipal nº 15.356/05, bem como autorizo o cancela-
mento dos créditos tributários posteriores a data supramencionada, em razão de serem 
inferiores a 5.000 uFiCs.

LUCIANO fALLEIROS NUNES
auditor Fiscal Tributário - Matr. nº 108.657-0

DEpARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIáRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 

MOBILIáRIO
Protocolo: 09/10/25806
Interessado: CMJ Comércio de Veículos Ltda. (CCM nº 120.661-3)
Assunto: Regime Especial para Nota Fiscal Fatura Eletrônica Conjugada.
analisando-se o pedido e considerando a falta dos requisitos de conveniência e opor-
tunidade da administração Tributária na concessão deste regime especial, conforme 
disposto no artigo nº 39 da Lei 12.392, de 20 de outubro de 2005, e no artigo 96 do 
Decreto nº 15.356 (Riss), de 26 de dezembro de 2005, decido pelo indeferimento 
do pedido. arquive-se.

LUCIANO fALLEIROS NUNES
Coordenador

DEpARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIáRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 

MOBILIáRIO
Protocolo: 09/10/25804
Interessado: CMJ Comércio de Veículos Ltda. (CCM nº 100.536-7)
Assunto: Regime Especial para Nota Fiscal Fatura Eletrônica Conjugada.
analisando-se o pedido e considerando a falta dos requisitos de conveniência e opor-
tunidade da administração Tributária na concessão deste regime especial, conforme 
disposto no artigo nº 39 da Lei 12.392, de 20 de outubro de 2005, e no artigo 96 do 
Decreto nº 15.356 (Riss), de 26 de dezembro de 2005, decido pelo indeferimento 
do pedido. arquive-se.

LUCIANO fALLEIROS NUNES
Coordenador
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DEpARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIáRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 

MOBILIáRIO
Protocolo: 09/10/25805
Interessado: CMJ Comércio de Veículos Ltda. (CCM nº 164.122-0)
Assunto: Regime Especial para Nota Fiscal Fatura Eletrônica Conjugada.
analisando-se o pedido e considerando a falta dos requisitos de conveniência e oportunida-
de da administração Tributária na concessão deste regime especial, conforme disposto no 
artigo nº 39 da Lei 12.392, de 20 de outubro de 2005, e no artigo 96 do Decreto nº 15.356 
(Riss), de 26 de dezembro de 2005, decido pelo indeferimento do pedido. arquive-se.

LUCIANO fALLEIROS NUNES
Coordenador

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTáRIOS
DECISÕES DA SESSÃO DE 15/07/2009 – 2ª CÂMARA

PROTOCOLO PRINCIPAL: 05/10/24.578
Recurso Voluntário: 07/10/21.335
Interessado: D’Manda Comunicação s/C Ltda
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Assunto: issQn – aiiM nº 000240/2005 – Recursos voluntário e “Ex Officio”
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e negado provimento ao mesmo, 
para que seja mantida a Decisão de 1ª instância administrativa recorrida, mantendo-se incó-
lume o lançamento efetuado pelo aiiM nº 000240/2005, com fundamento nos artigos nos 36, 
58, i, “a”, da Lei Municipal nº 11.110/01, e com fundamento nos artigos nos 38 e 58, i, “a”, da 
Lei Municipal nº 11.829/03, inclusive no que se refere à redução da penalidade aplicada, de 
30 para 15 UFIC por documento, em razão de dispositivo mais benéfico previsto pelo artigo 
56, I, da Lei Municipal nº 12.392/05, não sendo conhecido o recurso oficial, com base no que 
dispõe o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 05/10/24.579
Recurso Voluntário: 07/10/21.336
Interessado: D’Manda Comunicação s/C Ltda
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Assunto: issQn – aiiM nº 000557/2005 – Recursos voluntário
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso voluntário e negado provimento ao mesmo, com 
base no voto divergente do julgador Márcio alves de almeida, para que seja mantida a Deci-
são de 1ª instância administrativa recorrida, mantendo-se, portanto, integralmente, o aiiM 
nº 000557/2005, sob o fundamento de que este fora lavrado em razão do descumprimento de 
obrigação tributária principal corretamente capitulada.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 05/10/24.580
Recurso Voluntário: 07/10/21.334
Interessado: D’Manda Comunicação s/C Ltda
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Assunto: issQn – aiiM nº 000558/2005 – Recursos voluntário
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso voluntário e dado provimento parcial ao mesmo, 
em razão de a Decisão de 1ª instância administrativa estar correta no que se refere a exigên-
cia imposta pelo aiiM nº 000558/2005, por falta de recolhimento do issQn, nos termos dos 
artigos nos 13 e 27 da Lei Municipal nº 11.110/01 e nos termos dos artigos nos 11 e 27 da Lei 
Municipal nº 11.829/03. Todavia, quanto à multa aplicada, decidiu-se pela sua redução, de 
120 para 60%, nos termos do artigo 55, i, da Lei Municipal nº 11.110/01 e do artigo 56, i, da 
Lei Municipal nº 11829/03.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 06/10/26.339
Recurso Voluntário: 08/10/7.703
Interessado: Construtora Lix da Cunha s/a
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Assunto: issQn – aiiM nº 000758/2006 – Recurso voluntário
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso voluntário e dado provimento ao mesmo, sendo 
julgado o aiiM nº 000758/2006 insubsistente, reformando-se, na totalidade, a Decisão de 1ª 
instância administrativa recorrida, com fundamento no que prescreve o artigo 9º, §2º, do De-
creto-Lei nº 406/68, bem como em respeito à Decisão Judicial proferida nos autos do processo 
nº 2151/02 da 6ª vara Cível da Comarca de Campinas.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 06/10/26.340
Recurso Voluntário: 08/10/7.706
Interessado: Construtora Lix da Cunha s/a
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Assunto: issQn – aiiM nº 000759/2006 – Recurso voluntário
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso voluntário e dado provimento parcial ao mesmo, 
com base no voto divergente do julgador João batista borges, para que o presente processo 
retorne à 1ª instância administrativa para cumprimento da Decisão Judicial proferida nos autos 
do processo nº 2151/02 da 6ª vara Cível da Comarca de Campinas, que determinou deduções 
previstas pelo artigo 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 406/68.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 06/10/26.341
Recurso Voluntário: 08/10/7.702
Interessado: Construtora Lix da Cunha s/a
Relator: Carlos eduardo Oliveira
Assunto: issQn – aiiM nº 000760/2006 – Recurso voluntário
Decisão: após a leitura do voto divergente do julgador Márcio alves de almeida e início 
das discussões, em razão de pedido de vista apresentado pelo julgador João batista borges, 
o processo foi retirado de pauta, sendo o julgamento interrompido, nos termos do artigo 28 
do Decreto nº 11.992/95.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 06/10/32.694
Recurso Voluntário: 08/10/7.704
Interessado: Construtora Lix da Cunha s/a
Relator: Márcio alves de almeida
Assunto: issQn – aiiM nº 000779/2006 – Recurso voluntário
Decisão: O julgamento deste processo continua suspenso. aguarda conclusão de análise da 
julgadora Célia alvarez gamallo Piassi que apresentou pedido de vista em sessão anterior, 
nos termos do artigo 28 do Decreto nº 11.992/95.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 07/10/33.283
Recurso Voluntário: 07/10/44.114
Interessado: eliane aparecida Cappa Mittestainer
Relator: Carlos eduardo de Oliveira
Assunto: iPTu – isenção de aposentado/Pensionista
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e dado provimento ao mesmo, 
para o fim de declarar a isenção ao pagamento do IPTU, exercício 2008, referente ao imóvel 
localizado na Rua Rafael Sampaio Vidal, nº 72, Bairro Vila Marieta, Código Cartográfico nº 
3441.51.58.0065.01001, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela 
Lei nº 12.445/05, regulamentada pelo Decreto nº 15.358/05.
PROTOCOLO PRINCIPAL: 08/10/11.981
Interessado: Pirasa empreendimentos e Construções Ltda
Relator: Paulo César adani
Assunto: Recurso de Ofício – issQn Responsabilidade solidária nº 220.000.834
Decisão: Por unanimidade, fora conhecido o Recurso Oficial, sendo, todavia, negado seu 
provimento, para que seja mantida, integralmente, a Decisão de Primeira instância adminis-
trativa recorrida, nos termos do artigo 71 da Lei Municipal nº 13.104/07.

MáRCIO ALVES DE ALMEIDA
Presidente da 2ª Câmara

ExpEDIENTE DESpACHADO pELA SRA. 
COORDENADORA DE pROJETOS ESpECIAIS

pROT. 08/10/49283 - Interessado: CPe / Croda do brasil Ltda.
“DEfERIDA a emissão das Certidões gráfica e Descritiva de nº DiC – a3 
00251, datada de 07/07/2009, cujo interessado é a Croda do brasil Ltda, cons-
tante no protocolo 08/10/49283”.

ARq. LEDA ROxANA VALVERDE BARBATO
Coordenadora de Projetos especiais

CONVOCAçãO
Compareça o interessado ou seu representante legal, no 19º andar, no 

horário das 14:00h às 16:30h, para ciência das informações contidas no 
referido protocolo

pELO DEpTO. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL
PROT: 08/10/58564 – neWTOn eRbOLaTO JuniOR

CONVOCAçãO
Compareça o interessado ou seu representante legal, no 19º andar, no 

horário das 14:00h às 16:30h, para ciência das informações contidas no 
referido protocolo

pELO DEpTO. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL
PROT: 09/10/19916 – Luiz PiCCOLOTO neTO

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)
ATA DA 83º REUNIÃO ORDINÁRIA – 11/12/2008

aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às 14:00 horas, realizou-se no audi-
tório da CaTi, na avenida brasil, nº 2340, a octogésima terceira reunião ordinária do Con-
selho Municipal de Meio ambiente, com as presenças dos seguintes conselheiros, no exer-
cício da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Maria Fernanda Chiocchetti (seplama), 
Janete do Prado navarro (saúde), edson Roberto navarrete (infraestrutura), alexandre 
Marchioni de almeida (Jurídico), Cíntia zaparolli (habitação), Maria José adami (educa-
ção), Déa Rachel e. de Carvalho (Ceasa), Rosemeire Facina (sanasa), José augusto Maio-
rano (CaTi), Thiago Conforti (FJPO), andré Luiz Furtado (embrapa), Dionete santin (uni-
camp), Roseli Torres (iaC), Márcia Rosane Marques (sindicato Rural), eduardo nayme de 
vilhena (Oab), Jairo alves Jr. (CiesP), Peter Traue (habicamp), Carolina sartori de Cam-
pos (seCOvi), Tércia Pilomia (aRea), Ângela Podolsky (Macrozona 1), victor Petrucci 
(Macrozona 2), gilberto P. de almeida (Macrozona 3), isaac Martins da silva (Macrozona 
5), Márcia Côrrea (PROesP), Tarcísio vecchini (escola viveiro Multiplicadora artesã) e 
hélio shimizu (associação de Desenvolvimento sustentável do Jardim santa genebra). 
Presença de conselheiros suplentes: Márcia vigorito (sanasa), edison José stahl (Jurídico), 
eleonore Freire setz (unicamp) e ney hoffmann (Macrozona 2). Presença dos coeducan-
dos vânia de Carvalho e hugo Telles. abrindo a reunião, a presidente Mayla cumprimenta 
a todos e solicita que a reunião seja objetiva e célere, pois conforme deliberação do pleno, 
teremos ao final a presença do Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. José Roberto 
Carvalho albejante, para discorrer sobre a “Macrometrópole e suas possíveis conseqüên-
cias”, evento aberto a participação de todos, por isso a reunião está acontecendo neste audi-
tório, para poder contemplar a presença de um público maior. a seguir o conselheiro shimi-
zu dá os informes sobre as atividades das comissões técnicas. solicita aos representantes do 
governo que informem sobre o andamento do PL sobre a Política Municipal de Resíduos 
que estava em tramitação na Câmara Municipal, mas foi retirado de pauta a pedido do ga-
binete do Prefeito e o secretário de assuntos Jurídicos havia se comprometido a reapresen-
tar o mesmo. a conselheira Janete diz que o pessoal da saúde participou de uma reunião de 
órgãos da prefeitura para discutir o assunto, quando o secretário de Planejamento era o vi-
cente andreu, e pode perceber que havia um mal-estar do pessoal do DLu – Depto de 
Limpeza urbana em relação a este projeto, que talvez por isso ele tenha enroscado. O con-
selheiro shimizu diz que não há porque ter mal-estar, pois eles chegaram a participar de 
inúmeras reuniões para discutir o projeto e depois deixaram de comparecer as reuniões, o 
trabalho do grupo seguiu adiante, a omissão foi deles. a presidente pontua, que independen-
te de posições discordantes, o principal é que esse projeto seja aprovado, porque Campinas 
está muito atrasada em relação a outros municípios e precisa ter uma Política Municipal de 
Resíduos sólidos, até porque a legislação dispõe assim e as Resoluções Conama também. 
Que dentro do governo, enquanto fez parte do mesmo, cotidianamente defendeu essa neces-
sidade, mas a compreensão da importância de normatizar esta questão é quase nenhuma. O 
conselheiro alexandre diz que não está acompanhando o assunto, como assumiu recente-
mente o lugar de conselheiro, vai se informar, conversar com o secretário de assuntos Jurí-
dicos e trará informações numa próxima reunião. O conselheiro edison stahl aborda a ques-
tão do Decreto governamental que abre a possibilidade de destruição de muitas cavernas e a 
importância do Conselho se manifestar sobre isso. O Decreto 6640, assim como está permi-
te a destruição de quase 70% do nosso patrimônio espeleológico, segundo os cientistas, o 
que é muito preocupante. é preciso chamar a atenção da sociedade civil, mostrar a relevân-
cia das cavernas brasileiras, seu valor intrínseco e científico, e como elas vêm sendo tratadas 
pelas nossas autoridades. a presidente diz que este decreto é mais um atentado ao patrimô-
nio ambiental e ecológico brasileiro cometido por este governo federal, que parece não ter 
limites em sua vocação no retrocesso ambiental. Comenta que a sbe - sociedade brasileira 
de espeleologia, é uma entidade séria com um trabalho muito atuante pela preservação dos 
patrimônios naturais, cuja sede é aqui em Campinas e poucos sabem disso, sendo um traba-
lho que precisa ser mais conhecido e que deve ter todo o nosso apoio. após considerações 
diversas, o pleno delibera pela elaboração da Moção de apoio a esta luta, contra o Decreto 
6640 que interfere nos critérios de relevância das cavernas e grutas brasileiras, flexibilizan-
do o seu uso, e fazendo apelo para que a legislação brasileira continue a proteger o patrimô-
nio espeleológico integralmente, devendo a mesmo ser elaborada pelas comissões técnicas. 
em seguida, Mayla mostra o ofício de 03/12/09, assinado pelo secretário Municipal de 
Cultura, Francisco de Lagos, endereçada a presidente do Comdema, Mayla Porto, convidan-
do para participar do seminário “aspectos da Regulamentação das áreas envoltórias da 
Mata da Fazenda santa genebra, Maciços arbóreos “C” e “D” e área brejosa, realizado no 
dia 09 de dezembro passado, ocorrido no auditório da guarda Municipal, constante da as-
sembléia geral extraordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas 
- Condepacc. estiveram presentes, vários conselheiros (Ângela, Márcia, ney e victor), que 
se manifestaram externando as nossas preocupações com relação às envoltórias da Mata sta 
genebra, que devem ser mantidas com a faixa de 300 metros no seu entorno para consolidar 
os corredores ecológicos, ocorrendo uma gestão integrada da paisagem e transformação da 
área degradada para uma situação de não degradada, através da recuperação dos ecossiste-
mas. na ocasião foi entregue ao Presidente do Condepacc, o documento “Mata de santa 
genebra – Patrimônio ambiental da Cidade”, com sugestões e posicionamento contrário à 
autorização para urbanização na faixa envoltória do fragmento “D”. neste dia a presidente 
entregou também a secretaria do Condepacc, oficio informando a substituição de represen-
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tação do Comdema junto ao Condepacc, onde Mayla continua como titular, Dionete é a 1ª 
suplente e angela a 2ª suplente, conforme mudança acordada entre os conselheiros. Coloca-
das em apreciação as atas das 80º e 81º reuniões ordinárias, após discussão, foi aprovada a 
ata da 81º reunião ordinária e a ata da 80º, relativamente a reunião de setembro quando a 
presidente esteve ausente, não foi aprovada por discordância quanto as anotações da conse-
lheira Fernanda, que solicitou tempo para fazer verificação em suas anotações e trazê-las 
posteriormente ao pleno. antes de passar a palavra ao convidado para a palestra, a presiden-
te diz que como estamos finalizando nossa última reunião do ano, gostaria de deixar uma 
mensagem de agradecimento aos conselheiros pelo árduo e profícuo trabalho desenvolvido 
ao longo deste ano, não foi um ano fácil, muito pelo contrário, encontramos até obstáculos 
totalmente inesperados, mas o conselho saiu fortalecido o que com certeza contribuirá para 
que tenhamos um ano novo repleto de conquistas e nos dará mais força para continuarmos 
intransigentemente defendendo o meio ambiente, conforme é nossa missão. Que tenhamos 
um ano novo repleto de paz, harmonia e respeito entre todos. Como já estamos imbuídos 
do espírito natalino, queria ler e deixar consignado em ata alguns artigos da “Declaração 
universal dos Direitos humanos”, aprovada pela Onu em 1948, da qual o brasil é signatá-
rio, que se mantém atualizada para nortear nossas atitudes: Art I – “Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade”; Art IX – “Todo homem tem direito à 
liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras”; Art. XX – “Todo homem tem direito à liberdade de reu-
nião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação”. 
Também queria ler o artigo da senadora Marina silva, “a dor que nunca passa”, publicado 
na sua coluna no portal Terra, alguns trechos ficam aqui reproduzidos: “...Hoje, no mundo, 
os sinos dobram por todos nós e para nos acordar. Grandes desastres podem virar aconte-
cimentos corriqueiros. Não se pode afirmar peremptoriamente que a tragédia de Santa 
Catarina deriva, em linha direta, das mudanças climáticas identificadas no relatório do 
IPCC, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU. Mas em tudo se assemelha 
às previsões de possíveis impactos da mudança no clima do sul do Brasil, até o final do 
século 21. A natureza, numa pedagogia sinistra, parece exemplificar o que significam esses 
fenômenos extremos que, em várias regiões do planeta, tenderão a provocar períodos de 
seca muito mais severos e outros com precipitações intensas. As ações de mitigação neces-
sárias e as adaptações para enfrentar esses efeitos e reduzir nossa vulnerabilidade diante 
deles ainda são precárias e estão atrasadas. Os países ricos, detentores de recursos, conhe-
cimento e tecnologia, já avançam em medidas para se proteger. As piores conseqüências 
deverão recair sobre os países pobres e os em desenvolvimento. A urgência é auto-explicá-
vel. Não é um cientista quem o diz e nem um livro. É a natureza, cujos avisos e alertas têm 
sido insanamente ignorados. É preciso que cada um de nós, autoridades públicas, empresas 
e cidadãos, pensemos nos mortos, nas famílias inteiras soterradas, nas vidas destroçadas 
debaixo do barro, antes de sermos tolerantes com ocupação em encostas, com destruição 
de matas ciliares, com o adensamento de áreas de risco, com mudanças de conveniência 
nas legislações. Não há mais espaço para empurrar os problemas ambientais com a barri-
ga, como tentam fazer alguns, e deixar para “o próximo” o ônus de medidas ditas antipáti-
cas. A omissão que ceifa vidas humanas tem que acabar, mesmo à custa de incompreensões. 
Nos tempos atuais, há mais um componente na agenda ética: não se deixar corromper 
diante das pressões para ignorar a proteção ambiental e as medidas de precaução exigidas 
pela intensificação dos fenômenos naturais. Quem detém algum tipo de representação pú-
blica deve se convencer de que é preciso mudar profunda, rápida e estruturalmente os usos 
e costumes, de modo a preparar o País para um futuro de sérios desafios ambientais”... 
Feliz natal a todos. na seqüência das atividades, o representante do Ministério Público, Dr. 
José Roberto Carvalho albejante, proferiu a sua palestra. não havendo mais nada a discutir, 
deu-se por encerrada a reunião às 17:00 horas. eu, Mayla Yara Porto, lavrei a presente ata.
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)

ATA DA 84º REUNIÃO ORDINÁRIA – 11/02/2009
aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às 14:00 horas, realizou-se na sala 204 
do CeTaTe (CaTi), na avenida brasil, no 2340, a octogésima quarta reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Meio ambiente, com presença dos seguintes conselheiros no exercí-
cio da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Maria Fernanda Chiocchetti (seplan), ale-
xandre Marchioni de almeida (assuntos Jurídicos), Janete do Prado navarro (saúde), Wal-
quiria sonati (habitação), Maria José adami (educação), José geraldo de souza 
(infraestrutura), Lina Cabral adani, (sanasa), Déa Rachel e. de Carvalho (Ceasa), Thiago 
Conforti (FJPO), José augusto Maiorano (CaTi), Roseli buzanelli Torres (iaC), Fábio en-
rique Torresan (embrapa), Dionete santin (uniCaMP), anne hélene Fostier (uniCaMP), 
noemie nelly nahum (PuCC), eduardo nayme de vilhena (Oab), Peter Traue (habi-
CaMP), Márcia Rosane Marques (sindicato Rural), Renata Freire (sindicato bancários), 
angela Podolsky (Macrozona 1), victor Petrucci (Macrozona 2), gilberto Penteado de al-
meida (Macrozona 3), Márcia Corrêa (PROesP) e hélio shimizu (associação de Desenvol-
vimento sustentável Jardim santa genebra). Conselheiros suplentes: Marilis busto Tognoli 
(seplan), Francisco José Ricchini Lopes (Ceasa), Márcia Trevisan vigorito (sanasa), 
Francisco de Lagos viana Chagas (FJPO), ney hoffmann (Macrozona 2) e Carolina sartori 
de Campos (seCOvi). a reunião teve ainda as presenças de ari vicente Fernandes (Fluxus/
unicamp), vânia de Carvalho (Coletivo ser semente), Paulo sérgio garcia de Oliveira (se-
cretário Municipal de Meio ambiente), Júlio Tosello (Diretor sMMa), Willian higa (Cea-
sa), Ricardo Cohen (assoc. Moradores Jd. sta Cândida), Thiago Trindade (unicamp), eliza-
beta novak (associação de Moradores dos bairros no entorno de viracopos) e eneida 
Ramalho de Paula (Geografia - PUCC). A presidente Mayla inicia a reunião cumprimentan-
do a todos pelo reinício dos trabalhos após o recesso de janeiro e também aos convidados ari 
vicente Fernandes, elizabeta novak e eneida Ramalho de Paula. em especial, saúda o novo 
secretário de Meio ambiente, Paulo sérgio de Oliveira garcia por ter vindo à reunião do 
Conselho de Meio ambiente, desejando sucesso nessa empreitada, assim como ao novo Di-
retor do Depto de Desenvolvimento sustentável (antigo departamento de meio ambiente), 
Júlio Tosello. abrindo os informes e comunicações dos conselheiros, aproveita para infor-
mar que no dia 30 de dezembro passado, foi finalmente criada a Secretaria Municipal de 
Meio ambiente – sMMa, através do Decreto 16.530/2008, atendendo a uma antiga reivin-
dicação desse Conselho e de toda a comunidade campineira. Convida o secretário Paulo 
sérgio para se apresentar aos conselheiros e expor a nova estrutura ambiental da administra-
ção. Paulo sérgio detalha o conteúdo do decreto, se coloca a disposição do Conselho para 
trabalhar em conjunto, dizendo ser o Comdema uma referência histórica importante para a 
cidade e que muito tem contribuído para o avanço nas questões ambientais. Finaliza dizendo 
que sua intenção é fazer de Campinas um modelo de preservação ambiental. O diretor Júlio 
também se apresenta aos conselheiros. a presidente diz que tudo que for em defesa, preser-
vação e recuperação do meio ambiente contará com o nosso apoio. este é um conselho 
muito atuante e exerce plenamente as suas atribuições como integrante do sistema nacional 
de Meio ambiente e agora espera somar esforços com a secretaria, pois muito ainda há por 
fazer. Como o secretário está chegando agora e ainda tomando pé da situação, gostaríamos 
que mais para frente viesse aqui para explanar sobre as prioridades e linhas de atuação da 
secretaria, até para acompanharmos melhor o desenvolvimento dos trabalhos. O secretário 
diz que na medida do possível, e sempre que a agenda permitir ele estará presente nas reuni-
ões do Conselho. O conselheiro Shimizu pergunta como vai ficar a questão da infraestrutura 
para o Conselho, pois até o ano passado, este dispunha de sala, telefone, computador, armá-
rios, mesa e secretária, disponibilizada pela secretaria de Planejamento no 19º andar e agora 
não tem mais nada disso, a seplama desabilitou a sala dos Conselhos e não forneceu outro 
local, assim fica difícil para o conselho trabalhar e contraria a lei de criação do Comdema, 
que diz que cabe ao executivo prover a infraestrutura. Com o desmembramento da secretaria 

de Planejamento, Desenvolvimento urbano e Meio ambiente, que passou a ser somente 
secretaria de Planejamento e Desenvolvimento urbano – sePLan, e com a criação da se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, como é que fica, quem tem assento no 
Comdema e quem fornece a infraestrutura? O secretário Paulo sérgio responde que vai 
conversar com o Secretário Alair Godoy para definir estas questões. O Secretário Lagos diz 
que como houve a reformulação administrativa, entende que as duas secretarias devem ter 
assento no Comdema, devido a importância das mesmas e que o governo vai propor a alte-
ração da lei e do regimento interno do Comdema, para solucionar estas questões. Para tanto, 
propõe a criação de uma Comissão especial para elaborar as mudanças. a presidente diz que 
se for para manter o caráter paritário da representação, não vê problema, até porque algumas 
mudanças já vinham sendo discutidas pelos conselheiros, como a alteração trazida pelo Pla-
no Diretor de 2006 de ampliar o número de macrozonas de sete para nove, inclusive, o 
Conselho publicou a Resolução 03/08 já abordando esta questão e outras que careciam de 
revisão. Quero lembrar também que o Conselho dispõe de uma Comissão Técnica de Políti-
ca e gestão, por isso, entendo que não há necessidade da criação de uma outra comissão para 
discutir esse assunto, que pode muito bem ser discutido no âmbito desta comissão técnica, 
que está ali para isso. vários manifestações são efetuadas pelos conselheiros no mesmo 
sentido, o secretário Lagos diz que não é nada prático uma grande comissão trabalhar nisso, 
que o ideal seriam no máximo cinco pessoas, porque como é uma questão importante eles 
gostariam de fazer isso o mais rápido possível. Devido às discussões que surgiram, ficou para 
se decidir esta questão na próxima reunião. Mayla ainda solicita aos secretários que autori-
zem pelo menos a liberação de senha para acesso a rede de internet, pois nem o e-mail do 
Comdema estamos tendo condições de acessar. O secretário Lagos diz que vai liberar o e-
mail. Fica acertado com o secretário de Meio ambiente, que a funcionária elza, que era 
quem tinha autorização para abrir aos mensagens do Comdema, vai continuar abrindo e en-
viando para o e-mail da presidente o que for pertinente. a presidente solicita ainda, que as 
correspondências do Conselho sejam entregues a ela com mais brevidade, pois recebeu em 
janeiro as correspondências de dezembro e muitos convites e eventos já tinham acontecido. 
assim como algumas pessoas que queriam entregar documentos para o Conselho, reclama-
ram que não conseguiram porque as funcionárias, tanto da seplan, como da sMMa, não 
receberam, alegando que não sabem quem vai tomar conta do Comdema. a presidente faz 
um apelo para que estas questões se resolvam o quanto antes, para que os trabalhos não 
continuem a sofrer descontinuidade. A seguir, a presidente justifica que o Plano de Manejo 
da Mata santa genebra não entrou em pauta, conforme havia sido combinado na reunião 
pública de dezembro, presidida pelo Mamizuka, porque ao ligar para a Mata para confirmar 
a presença deles aqui hoje, não conseguiu falar com o novo presidente, José aires, somente 
com a coordenadora do plano, Patrícia santaRosa, que disse, que eles ainda não haviam 
terminado e que era para transferir para a reunião de final de março, quando então, garantiu, 
eles estarão presentes para discutir o plano com o Conselho. a conselheira Márcia Corrêa 
levanta o problema dos viveiros no município, em especial a caótica situação do viveiro 
Municipal, localizado no Parque xangrilá. Pois o plantio de mudas para arborização urbana 
e de árvores nativas regionais para recuperação de áreas degradadas está interrompido com-
prometendo a preservação ambiental e paisagística da cidade. solicita ao secretário de Meio 
ambiente, uma vez que agora temos uma secretaria, que acabe com este descaso da admi-
nistração em relação a tal patrimônio público, e proceda a recuperação e retomada imediata 
das atividades do viveiro municipal em sua plena capacidade. na seqüência, a presidente dá 
ciência ao pleno, que concorda com as substituições de representações havidas nas seguintes 
instituições: na representação da eMbRaPa, Fábio enrique Torresan, passa a ser 1º suplen-
te no lugar de aryeverton Fortes de Oliveira; no instituto agronômico, a titular passa a ser 
Roseli buzanelli Torres em substituição a Wilson barbosa, que passa a ser o 2º suplente no 
lugar de Renato Ferraz veiga e o 1º suplente passa a ser José eduardo de arruda bertoni no 
lugar que era ocupado por Roseli buzanelli Torres; e na sanasa, onde a titular passa a ser 
Lina Cabral adani, no lugar de alberto Mendes gomes, havendo a atualização na lista de 
presença desta reunião. a seguir a presidente coloca em pauta a discussão sobre a ampliação 
do aeroporto de viracopos, tendo em vista que foi marcada pelo Consema, a primeira audi-
ência pública para discutir o eia/RiMa deste projeto, que será realizada no próximo dia 
19/02, às 17hs no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Para nos ajudar nas reflexões 
e análises sobre o assunto foram convidados a elizabeta novak, representante da associação 
de Moradores dos bairros no entorno de viracopos, e dois estudiosos do assunto, a geógrafa 
eneida Ramalho de Paula, e o arquiteto ari Fernandes para nos fornecer subsídios sobre a 
questão, aos quais agradeço a presença e colaboração. na ordem mencionada, passa a pala-
vra para os três convidados que fazem ampla análise sobre os efeitos e conseqüências do 
empreendimento na dimensão em que está sendo proposto. são unânimes em condenar a 
postura da infraero em não dialogar com a comunidade e fornecer muito pouca informação 
sobre o projeto. Falhas da proposta são apresentadas e grande preocupação com a realização 
do mesmo é expressada por todos. aberta a palavra para os conselheiros se manifestarem, 
várias são as colocações sobre a importância do assunto, o histórico de posicionamento do 
Comdema em relação a isso, a permanência do tema em pauta ao longo do tempo, tendo em 
inclusive, publicado Resolução específica sobre Viracopos em 2005. Os conselheiros desta-
cam que os impactos ambientais serão enormes e esta questão está sendo tratada superficial-
mente pelo poder público, assim como o descaso pelo licenciamento ambiental que a infra-
ero tem demonstrado nos últimos anos, onde realizou inúmeras obras e nunca deu satisfação 
para a prefeitura. somente está realizando o eia/RiMa agora, de tanto o Comdema insistir, 
pois nunca foi intenção deles fazer isto, por isso, não podemos ficar alheios ao processo e 
temos que nos manifestar na audiência e, sobretudo, esclarecer a opinião pública sobre o 
significado dessa ampliação, e as consequências para a qualidade de vida da população. 
Colocada em votação, foi aprovada a ata da 80º Reunião Ordinária. Finalizando, passa para 
a discussão sobre a agenda de Trabalho das Comissões Técnicas para este ano. O conselhei-
ro victor propõe a formação de “grupos de Discussão”, segundo áreas de interesse dos 
conselheiros, independentemente da continuação das diversas comissões. Exemplifica com 
alguns temas: Mata santa genebra, Loteamentos, Ciatec ii, viracopos, aterro Delta. O con-
selheiro shimizu propõe que a retomada dos trabalhos aconteça com a convocação das co-
missões atualmente em atividade para uma única reunião. a reunião seria de todas as comis-
sões juntas, e ali os conselheiros presentes decidem os encaminhamentos, isto para facilitar 
a socialização dos trabalhos e aumentar a freqüência, depois reavaliamos. Fica aprovada a 
convocação para a semana que vem de reunião conjunta das comissões técnicas para discutir 
a agenda de trabalho e também os preparativos para a audiência pública sobre o eia/Rima 
de ampliação do aeroporto de viracopos. nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 
a reunião às 17:00 horas, eu, Mayla Yara Porto, lavrei a presente ata.
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)

ATA DA 85º REUNIÃO ORDINÁRIA – 26/03/2009
aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e nove, às 14:00 horas, realizou-se na sala 
118 do CeTaTe (CaTi), na avenida brasil, no 2340, a octogésima quinta reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Meio ambiente, com a presença dos seguintes conselheiros no 
exercício da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Maria Fernanda Chiocchetti (seplan), 
alexandre Marchioni de almeida (assuntos Jurídicos), Janete do Prado navarro (saúde), 
Walquiria sonati (habitação), Maria José adami (educação), edson Roberto navarrete (in-
fraestrutura), Márcia Trevisan vigorito (sanasa), Déa Rachel e. de Carvalho (Ceasa), 
Thiago Conforti (FJPO), José augusto Maiorano (CaTi), Roseli buzanelli Torres (iaC), 
andré Luiz Furtado (eMbRaPa), Dionete santin (uniCaMP), Peter Traue (habiCaMP), 
Tércia Pilomia de Paoli (aRea), Márcia Rosane Marques (sindicato Rural), Rosana Ribas 
grigoleto (sindicato eletricitários), angela Podolsky (Macrozona 1), victor Petrucci (Ma-
crozona 2), Dirce Ogihara (Macrozona 6), Márcia Corrêa (PROesP) e hélio shimizu (as-
sociação de Desenvolvimento sustentável Jardim santa genebra). Conselheiros suplentes: 
Marilis busto Tognoli (seplan), Francisco José Ricchini Lopes (Ceasa), Francisco de La-
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gos viana Chagas (FJPO), Carolina sartori de Campos (seCOvi) e ney hoffmann (Macro-
zona 2). a reunião teve ainda as presenças de vânia de Carvalho (Coletivo ser semente), 
hugo Telles (Coeduca), Paulo sérgio garcia de Oliveira (secretário Municipal de Meio 
ambiente), Júlio Tosello (Diretor sMMa), Plínio escher Junior (assessor sMMa), José 
Renato Rugai (assessor sMMa), José aires de Morais (FJPO) e Thiago Trindade (uni-
camp). A presidente Mayla inicia a reunião perguntando quem trouxe o equipamento de fil-
magem e gravação. O secretário Lagos diz que foi ele porque a reunião vai ser gravada hoje. 
a presidente diz ao secretário que estranha não ter recebido nenhum comunicado sobre isso, 
uma vez que cabe a ela organizar a reunião e não foi informada que isto aconteceria. O se-
cretário Lagos pergunta se há algum impedimento para não poder gravar a reunião. a presi-
dente diz que as reuniões do Comdema são públicas, mas faz parte da boa educação informar 
aos conselheiros que eles estão sendo filmados e gravados. É de bom tom saber a finalidade 
que este material vai ser utilizado, quem está patrocinando esta gravação? O secretário La-
gos responde que é um equipamento do setor de Comunicação da Prefeitura. Mayla diz es-
perar que esta câmara não seja intimidatória e não tenha o papel de investigar a atuação de 
alguns conselheiros, mas como este é um conselho democrático ela vai permitir a permanên-
cia da câmara, que aliás, só pode servir para ser um atestado a nosso favor, seja lá para o que 
for usada esta gravação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a presidente dá ciência ao 
pleno, que concorda com as seguintes substituições de representações havidas: na Macrozo-
na 6, Dirce Kumagai Ogihara, passa a ser titular no lugar de Milton Ogihara, Francisco au-
gusto de souza passa a ser o 1º suplente no lugar de Dirce Ogihara e noemia satiko Kuma-
gai passa a ser a 2º suplente no lugar de Laura Ogihara; na Ceasa, Demétrio vilagra passa 
a ser o 1º suplente no lugar de adebrail Moranza e José Francisco Ricchini Lopes passa a ser 
o 2º suplente no lugar que era ocupado por Demétrio vilagra; na Macrozona 4, Ricardo 
Cohen da associação de Moradores do Jd. sta Cândida, passa a ser o 1º suplente no lugar de 
Christiane Chuffi da Associação de Moradores e Amigos da Praça Imprensa Fluminense e 
adjacências; no segmento de Ongs com tradição na defesa do meio ambiente, o 4º titular 
passa a ser hélio shimizu, da associação de Desenvolvimento sustentável do Jd. santa 
genebra, e o 1º suplente passa a ser Orides Martins de assis da OsCiPgRan; no segmento 
de sindicatos de trabalhadores, a 2º titular passa a ser Renata barreto Freire do sindicato dos 
Bancários, passando para 1º Suplente Edna Madalozzo do Sindicato dos Jornalistas e ficando 
como 2º suplente, Rogério santa Rosa do sindicato dos Petroleiros; deixam de contar para 
efeito de quorum, por ausência prolongada, a CeTesb – Companhia de Tecnologia e sane-
amento; a Câmara Municipal de Campinas e a aeaC - associação de engenheiros e arqui-
tetos de Campinas, havendo a atualização na lista de presença desta reunião. a seguir abre 
para os informes e comunicações dos conselheiros. a conselheira Ângela comunica a elabo-
ração de um Banco de áreas para reflorestamento na região da APA, que já existe um projeto 
da Jaguatibaia com a sOs Mata atlântica e a Procter gamble, para recuperar uma área na 
região da cabeceira do Ribeirão atibaia e que esse exemplo deveria ser seguido em outras 
regiões. O secretário de Meio ambiente informa sobre a realização de um acordo do muni-
cípio com o secretário estadual de Meio ambiente para a revitalização do Parque ecológico 
Monsenhor emílio José salim, o que deve acontecer em breve. Mayla indaga ao secretário 
se já há alguma definição acerca da infraestrutura para o Comdema e também se ele não 
poderia disponibilizar os protocolos que estão em tramitação no Conselho, pois as comissões 
precisam trabalhar neles. Diz que quando procurou pelos processos na secretaria, a informa-
ção foi de que eles estavam sob a guarda do funcionário da seplan, Paulo Odoríssio, por 
determinação do então secretário alair, e como ele estava de férias, os mesmo não poderiam 
ser disponibilizados. Pergunta, então, se Paulo sérgio já resolveu com alair estas pendên-
cias? O Secretário diz que não deu tempo de verificar, pois são muitas coisas, se ela poderia 
encaminhar por ofício essa solicitação. Mayla diz, que inclusive, já entregou uma relação dos 
protocolos para o diretor, Júlio na reunião das Comissões, que este tinha ficado de verificar 
e ainda não deu resposta. O secretário Lagos diz que isso é porque a presidente não atendeu 
ao pedido que ele encaminhou por escrito para colocar em pauta a criação da Comissão es-
pecial para tratar da reforma dos estatutos e da lei referente ao Conselho com o objetivo de 
propor as adequações necessárias tendo em vistas as mudanças ocorridas na administração 
municipal e também reitera o pedido feito por escrito para que a convocação dos conselhei-
ros para as reuniões sejam publicadas no Diário Oficial com 3 dias de antecedência, como é 
feito em outros conselhos. a presidente diz que segue o regimento e as resoluções do Com-
dema, que não há nada em desacordo e que em seguida nós trataremos desse assunto, eis que 
está contido no item agenda de trabalho, e também porque na reunião passada deliberamos 
que hoje decidiríamos sobre isso. esclarece ao conselheiro suplente Lagos, que regimental-
mente, quem monta a pauta é a presidência, consultando os coordenadores das comissões. O 
conselheiro shimizu informa sobre a agenda de trabalho das comissões técnicas, que darão 
prioridade para: os planos locais das macrozonas, organização da Conferência Municipal de 
Meio ambiente, ampliação do aeroporto de viracopos, Pólo de alta tecnologia Ciatec 2, 
plano de manejo da Mata Santa Genebra, recomposição florestal com suporte do viveiro, 
sistema de drenagem, projeto de lei da política municipal de resíduos sólidos e regulamenta-
ção da lei sobre política municipal de recursos hídricos. Dentre os quais vários deles aguar-
dam manifestação da prefeitura. O secretário Lagos entrega ofício a presidente informando 
as providências que estão sendo adotadas pela administração municipal referentes aos temas 
solicitados (viracopos, Ciatec, PL Resíduos, Regulamentação Lei 12.787/06 e Plano de Ma-
nejo), justificando que todos se encontram em andamento, porém com análise não finalizada, 
por isso não há como encaminhar no momento ao Comdema. O secretário insiste para a 
criação da Comissão especial, a presidente diz que entende não ser necessário, que como já 
apontado em reunião anterior, a própria comissão técnica de política e gestão e educação 
ambiental, pode elaborar a proposta. Como há grande divergência, a presidente encaminha a 
questão para deliberação dos conselheiros. Por maioria o pleno decide que a proposta de al-
teração da lei e do regimento do Comdema será realizada pela Comissão Técnica de Política, 
gestão e educação ambiental. na seqüência, a presidente lê a composição da comissão, 
perguntando quem gostaria de aderir a mesma, e quem queria sair, feita a atualização, esta 
passa a contar com 18 membros, a comissão deve passar a discutir o assunto e somente trazer 
para o pleno quando houver uma proposta consolidada para apreciação. em seguida, a pre-
sidente fala que o Plano de Manejo da Mata santa genebra estava na pauta, conforme havia 
sido combinado com o pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira no mês passado, entre-
tanto, fomos surpreendidos com a notícia no Portal da Prefeitura que a Fundação já enviou o 
plano ao instituto Chico Mendes, autarquia vinculada ao Ministério do Meio ambiente, sem 
ouvir antes as contribuições e considerações do Comdema. Lastimo muito que isso tenha 
ocorrido, é mais uma grande falta de respeito para com esse conselho por parte do governo. 
vou passar a palavra ao novo presidente da FJPO, José aires de Morais, que está presente e 
quer justificar porque não vai nos apresentar o plano hoje. Aires diz que nem sabia que tinha 
que vir aqui hoje, ficou sabendo de última hora, pois ele é novo no cargo e está tomando 
conhecimento dos assuntos ainda, por isso pede a compreensão dos conselheiros. Mas garan-
te que os técnicos da Fundação estão preparando uma apresentação caprichada em power 
point que vai ser mostrada em vários locais e também trarão aqui numa próxima reunião. 
Oferece para realizar a reunião no auditório da Fundação e diz que quer participar do Conse-
lho como conselheiro para acompanhar atentamente as discussões. a presidente pede para 
ele formalizar a indicação e já poderá participar como conselheiro na próxima reunião, sendo 
muito bem vindo, faço votos que assim vocês passem a ter mais consideração por este Con-
selho, que não está aqui para ser inimigo de ninguém, mas sim, para que segmentos da socie-
dade possam ser ouvidos relativamente as diretrizes de políticas públicas. a conselheira 
Márcia pede para colocar em discussão, apesar do assunto não estar na pauta, mas devido a 
importância e atualidade do tema, a elaboração de uma Moção de Repúdio ao governo bra-
sileiro, que se recusou a considerar a água como “direito humano básico” no 5º Fórum Mun-
dial da água, realizado em istambul na Turquia, contrariando todas as discussões e encami-
nhamentos que vinham sendo dados até então. a presidente entende que a questão é 
pertinente e abre para manifestações, o que suscita grande discussão entre os conselheiros. 

Márcia apresenta uma sugestão de texto que gera polêmica. alguns conselheiros dizem que 
deveríamos nos preocupar com os nossos problemas e não com questões que estão distantes. 
Mayla rebate dizendo que já que esta reunião está sendo filmada, seria bom que os senhores 
conselheiros viessem expressar esta posição contrária ao reconhecimento da água como di-
reito humano básico em frente às câmaras e não fora do alcance dela. Mayla diz ainda, que 
esta questão está mais próxima de Campinas do que se imagina, porque o ex-secretário de 
Planejamento, vicente andreu, é o atual secretário de Recursos hídricos do Ministério de 
Meio ambiente, quem sabe ele pudesse nos explicar em uma de suas vindas aqui, por que 
houve esta repudiável mudança de posição do governo brasileiro. Os conselheiros edson, 
Fernanda e Lagos, insistem que não devemos fazer a moção de repúdio, que primeiro deve-
ríamos encaminhar ofícios aos órgãos federais para eles se manifestarem. a conselheira Ro-
seli fala que a questão está publicizada demais nos jornais, e a decisão do governo já se 
consolidou, então cabe o repúdio sim, pois é uma atitude que já foi tomada. Pondo fim a 
discussão acalorada que se segue, a presidente diz que vai encaminhar para votação, e o 
pleno decide se devemos ou não elaborar a Moção. Computados os votos, por maioria o 
pleno entende que devemos enviar a Moção de Repúdio a atitude do governo brasileiro. 
Colocada em apreciação, a aTa da 25º Reunião extraordinária foi aprovada com as corre-
ções efetuadas pelos conselheiros. nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reu-
nião às 17:00 horas, eu, Mayla Yara Porto, lavrei a presente ata.
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)

ATA DA 86º REUNIÃO ORDINÁRIA – 29/04/2009
aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e nove, às 14:00 horas, realizou-se na sala 
204 do CeTaTe (CaTi), na avenida brasil, no 2340, a octogésima sexta reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Meio ambiente, com presença dos seguintes conselheiros no 
exercício da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Marilis busto Tognoli (seplan), ale-
xandre Marchioni de almeida (assuntos Jurídicos), Walquiria sonati (habitação), Maria 
Lúcia bachiega (educação), edson Roberto navarrete (infraestrutura), Márcia Trevisan vi-
gorito (sanasa), Déa Rachel e. de Carvalho (Ceasa), José aires Moraes (FJPO), José au-
gusto Maiorano (CaTi), Roseli buzanelli Torres (iaC), andré Furtado (embrapa), Jerônimo 
Romanello neto (habiCaMP), Rosana Ribas grigoleto (sind. eletricitários), Ângela Po-
dolsky (Macrozona 1), victor Petrucci (Macrozona 2), Márcia Corrêa (PROesP) e hélio 
shimizu (associação de Desenvolvimento sustentável Jardim santa genebra). Conselheiro 
suplente: Thiago Conforti (FJPO). a reunião teve ainda as presenças de vânia de Carvalho 
(Coletivo ser semente), hugo Telles (Coeduca), José Luis Müller e bruno Oliveira (institu-
to Jequitibá), Paulo sérgio garcia de Oliveira, secretário Municipal de Meio ambiente, 
Carmelo Campregher (morador helvetia) e eneida Ramalho de Paula (geógrafa). a presi-
dente Mayla inicia a reunião consultando aos conselheiros se há concordância em mudar a 
ordem da pauta para que os representantes da Fundação José Pedro de Oliveira iniciem a 
apresentação do Plano de Manejo da Mata de santa genebra, tendo em vista a solicitação da 
Coordenadora do Plano de Manejo, Patrícia santaRosa, porque tem problemas de horário 
com outro compromisso. Os conselheiros concordam e a presidente passa então a palavra 
para José aires, presidente da Fundação que faz uma introdução e passa a palavra aos técni-
cos da Fundação para a apresentação. Terminada a exposição efetuada por Patrícia e Thiago, 
a presidente abre a palavra para os conselheiros. inúmeras preocupações e perguntas foram 
levantadas, principalmente em relação aos isolamentos dos remanescentes que é um dos 
grandes problemas da fragmentação; sobre qual a faixa de borda que está sendo considerada 
para o manejo da mata; proteção da fauna; recuperação de recursos hídricos; que ações a 
administração da Fundação tem tomado em relação ao uso de agrotóxicos nas proximidades; 
qual a previsão para o estabelecimento de corredores ecológicos; como está se dando a pro-
teção dos bens “C” e “D”; critérios utilizados para a zona de anexação; incentivos a transição 
agroecológica ao redor da mata; política de plantio para recuperação das aPPs; tratamento 
das espécies exóticas; barreira de vento com eucaliptos; metodologia utilizada para elabora-
ção do plano. Ao final, os conselheiros recomendaram que: na bacia de influência da Mata 
tem que ter uma avaliação mais específica do que a que foi feita; que os diagnósticos super-
ficiais sejam melhor inventariados e atualizados; que a FJPO seja sempre ouvida nos proces-
sos de licenciamento ambiental da sua área de influência e não apenas eventualmente; que 
desse plano de manejo se origine uma resolução e ordem de serviço, para fazer valer essas 
diretrizes para todos os órgãos da prefeitura; que se regulamente as atividades e empreendi-
mentos que em função da sua localização apresentem risco de impacto sobre a Mata; que 
sejam ampliados os membros do conselho de administração da Fundação; que seja ampliado 
o corpo técnico da Fundação; que seja montada equipe permanente de manutenção e segu-
rança; que se busque o enquadramento da Mata de santa genebra como unidade de Conser-
vação de Proteção Integral, alterando a sua atual classificação como Área de Relevante Inte-
resse ecológico. agradecendo a presença dos técnicos da FJPO e liberando-os para se retirar, 
a presidente retoma a ordem do dia, abrindo a palavra para informes e comunicações dos 
conselheiros. Comunica aos conselheiros Maiorano e Márcia Corrêa, que saiu publicada no 
Diário Oficial, a portaria que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Proteção 
e Defesa dos animais – CMPDa, pois os dois serão os representantes do Comdema naquele 
conselho. O conselheiro shimizu dá os informes sobre o andamento dos preparativos para a 
Conferência Municipal de Meio ambiente a ser realizada em setembro, submetento uma 
proposta inicial de temário para discussão e sugestão dos conselheiros, e passa a ler na ínte-
gra a proposta de decreto convocatório da Conferência, que foi aprovado pelos conselheiros. 
informa ainda, sobre a nossa participação na reunião da Comissão Permanente de Legislação 
Participativa da Câmara de vereadores, ocorrida em 28/04, presidida pelo vereador Josias 
Lech. Que na oportunidade o Fórum interconselhos apresentou a proposta de realizar um 
grande encontro ainda neste primeiro semestre com todos os conselheiros do município in-
teressados no fortalecimento da democracia participativa. a conselheira Mayla diz que na 
reunião da referida Comissão defendeu a proposta de se regulamentar o artigo 97 da Lei 
Orgânica do município que cria a tribuna de livre expressão popular, através de entidades 
representativas, visando à ampliação dos espaços de debates e de exercício da cidadania. a 
seguir a presidente dá ciência ao pleno, que concorda com as substituições na representação 
da Fundação José Pedro de Oliveira, cujo titular passa a ser José aires de Morais, no lugar 
de alcides Mamizuka e na habiCaMP, onde o titular passa a ser Jerônimo Romanello 
neto, no lugar de Peter Traue, havendo a atualização na lista de presença desta reunião. a 
seguir, a presidente comunica aos conselheiros que na tarde de ontem, recebeu um e-mail 
que passa a ler, da conselheira Deise Nascimento, oficializando o seu afastamento do cargo 
de vice-presidente do Comdema. A mesma justifica a atitude dizendo que se encontra com 
dificuldades para participar das reuniões por ter assumido projetos em outras cidades o que 
a faz viajar com freqüência. Termina dizendo que continua apoiando as posições de defesa 
do meio ambiente e da democracia participativa, se colocando à disposição para tarefas que 
estejam ao seu alcance. Diante do fato, a presidente diz que o pleno precisa discutir a ques-
tão, que conversou com Deise por telefone e a decisão dela é irreversível. inclusive, este ano 
ela não participou de nenhuma reunião, o que faz que haja outra alteração no segmento de 
Ongs com tradição na defesa do meio ambiente, onde a associação novo encanto de Desen-
volvimento Ecológico passa a ser a 1º titular no lugar do Instituto Árvore da Vida, que fica 
como suplente da 2º titular que é a Proesp. Com a concordância do pleno, a presidente abra 
a palavra para manifestações, pois com o desligamento da vice-presidente o cargo fica vago, 
como o regimento é omisso quanto a esta questão, os conselheiros têm que decidir o que 
fazer, uma vez que o mandato desta gestão vai até o mês de outubro. Considerações de várias 
ordens são levantadas pelos conselheiros, sendo consenso que devemos escolher outro con-
selheiro para ocupar o cargo de vice-presidente. O momento que deve se dar a escolha se 
resume em duas posições: alguns conselheiros entendem que essa decisão deveria ficar para 
a próxima reunião no final de maio, e outros conselheiros entendem que a escolha tem que 
se dar na reunião de hoje. Os que defendem que a decisão seja postergada argumentam que 
conselheiros que não se encontram presentes, poderiam querer se candidatar ao cargo. aque-
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les que defendem que a escolha seja hoje se amparam no argumento, que se porventura 
acontecer alguma coisa a figura da presidente, sem vice-presidente o conselho ficaria acéfa-
lo, o que não seria desejável, ainda mais tendo em vista o conturbado processo político que 
passou recentemente. a discussão se estende e a presidente diz que como é uma questão sem 
precedentes, inédita, o pleno é soberano para decidir e ela vai encaminhar a votação, pois 
entende que o pleno está esclarecido. Computados os votos, os conselheiros que entendem 
que o vice-presidente tem que ser escolhido na reunião de hoje é maioria. a presidente então 
pergunta se existem conselheiros interessados em assumir a função. Diante do silêncio havi-
do em seguida, a conselheira Márcia Corrêa diz que como ninguém se manifestou ela indica 
o conselheiro shimizu, por ter sido ele o vice-presidente na gestão passada e ter desempe-
nhado muito bem esse papel. a presidente pergunta a shimizu se ele aceita a indicação, o 
conselheiro responde que sim, mas se abstém de votar. Mayla pergunta se há mais alguém 
interessado, não havendo, encaminha a votação. O pleno decidiu por unanimidade que o 
conselheiro hélio shimizu, passa a partir de hoje a exercer as funções de vice-presidente do 
Conselho Municipal de Meio ambiente, durante o tempo restante de mandato da atual gestão 
administrativa. Por derradeiro, dentro do item da agenda de trabalho, discutiu-se como prio-
ritário a questão dos impactos ambientais da ampliação de viracopos e desdobramentos da 
análise do eia/RiMa em curso. Carmelo, morador da região e eneida estudiosa do assunto 
pedem a palavra para fazer um apelo aos conselheiros sobre a importância das manifestações 
do Conselho e preocupações com as atitudes da infraero e com o calendário que está sendo 
atropelado. victor informa sobre a marcação da 2ª audiência pública que vai acontecer em 
indaiatuba, no dia 27/05, portanto, antes da nossa próxima reunião, assim temos que decidir 
os procedimentos que devemos adotar. informa também sobre o documento elaborado por 
um grupo de pessoas e entidades, endereçado ao secretário Municipal de saúde, Ministério 
Público e Câmara de vereadores, externando a preocupação e fazendo questionamentos 
acerca dos reflexos na saúde pública que advirão com a implantação, término e concomitan-
te entrada em operação da mega-ampliação aeroportuária campineira. a presidente questiona 
o Secretário de Meio Ambiente, pois este tinha ficado de tramitar o protocolo deste assunto 
para o Comdema e até hoje não fez, bem como, sobre ele ter dito que apresentaria o parecer 
da secretaria para o Conselho na reunião de abril, que é hoje, e também não trouxe. Paulo 
sérgio explica que não foi possível terminar o parecer devido à secretaria estar sobrecarre-
gada de trabalho, que quando estiver terminado ele trará em mãos. Mayla diz que devido a 
esse atraso, a marcação da segunda audiência, e tendo em vistas as atribuições deste Conse-
lho, ele não pode deixar de se manifestar nas audiências públicas e durante o transcorrer 
deste processo, assim, solicita aos conselheiros que aprovem essas manifestações e também 
a entrega de um documento a ser elaborado, e que será enviado por e-mail para os conselhei-
ros, bem como outras manifestações que se fizerem necessárias acerca dos impactos ambien-
tais a serem causados por este mega-projeto apresentado pela infraero, cuja principal falha é 
não ter alternativas locacionais conforme preconizado pela legislação referente ao eia/
RiMa, o que é aprovado pelo pleno. nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
reunião às 17:00 horas, eu, Mayla Yara Porto, lavrei a presente ata.
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)

ATA DA 87º REUNIÃO ORDINÁRIA – 28/05/2009
aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e nove, às 14:00 horas, realizou-se na sala 
204 do CeTaTe (CaTi), na avenida brasil, no 2340, a octogésima sétima reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Meio ambiente, com presença dos seguintes conselheiros no 
exercício da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Maria Fernanda Chiocchetti (seplan), 
Janete Prado navarro (saúde), alexandre Marchioni de almeida (assuntos Jurídicos), Wal-
quiria sonati (habitação), Maria adami (educação), Rosimeire Fassina (sanasa), José aires 
Moraes (FJPO), Dionete santin (unicamp), andré Furtado (embrapa), Márcia Marques 
(sindicato Rural), Luciano silva de almeida (Oab), Renata Freire (sindicato dos bancá-
rios), Ângela Podolsky (Macrozona 1), victor Petrucci (Macrozona 2), Dirce Ogihara (Ma-
crozona 6) e hélio shimizu (associação de Desenvolvimento sustentável Jardim santa 
genebra). Conselheiros suplentes: ney hoffmann (Macrozona 2) e Letícia Roberto (FJPO). 
a reunião teve as presenças de vânia de Carvalho (Coletivo ser semente), Thiago Trindade 
(unicamp), Júlio Tosello, Diretor da secretaria de Meio ambiente e Plínio escher Junior, 
assessor da sMMa. a presidente Mayla Porto inicia a reunião dando a palavra aos conse-
lheiros para informes e comunicações. O conselheiro victor informa sobre a realização da 2ª 
audiência Pública sobre o eia/RiMa da ampliação do aeroporto de viracopos, ocorrida 
ontem em indaiatuba. a avaliação da reunião é positiva, muitos dados técnicos foram apre-
sentados questionando as deficiências do estudo de impacto ambiental e seu relatório. Houve 
uma participação grande, mais de 200 pessoas presentes e dos 47 que se inscreveram para 
falar, 46 foram contra a proposta de ampliação apresentada, apenas 01, o representante da 
companhia aérea azul, se manifestou a favor. O prefeito de indaiatuba esteve presente na 
audiência. Foi solicitada a realização de uma terceira audiência em valinhos e os vereadores 
que lá estiveram presentes propuseram a criação de uma comissão metropolitana de verea-
dores para acompanhar a questão, bem como se acordou que conselhos municipais de meio 
ambiente da região elaborem um documento conjunto sobre a questão. a presidente diz que 
este assunto tem repercutido bastante, e ela tem sido chamada para entrevistas em vários 
veículos de comunicação da região, assim como outros conselheiros e representantes de en-
tidades ambientalistas, que este trabalho de esclarecimento para a população sobre os efeitos 
dos impactos ambientais deste mega-empreendimento é muito importante e faz parte da 
nossa obrigação. informa também, que no dia 06/05, compareceu ao programa de entrevistas 
“Ponto de vista” da Rádio brasil Joven Pan – aM 1270 Khz, para falar sobre as atividades 
do Comdema. a presidente informa ainda, que no dia 12/05, participou no plenarinho da 
Câmara Municipal, de debate na Comissão especial de estudos sobre a Pichação, presidida 
pelo ver. antonio Francisco “O Politizador”, juntamente com o representante da Oab, belli-
ni Jr. Que a sua apresentação foi sobre os impactos ambientais da pichação e que coloca a 
mesma a disposição dos conselheiros. Pergunta aos representantes da secretaria de Meio 
ambiente - sMMa, se não há material ou informes a dar sobre a programação da semana de 
Meio ambiente que se inicia na próxima segunda-feira. O diretor da sMMa, Júlio, diz que 
não trouxe o programa porque ainda não está pronto, mas que a programação constará tam-
bém do portal da prefeitura e faz um resumo das atividades da semana de meio ambiente 
(semeia 2009), que ocorrerá no período de 01 a 07 de junho. a seguir, a conselheira Janete 
informa sobre a realização da i Conferência nacional de saúde ambiental, pelo Ministério 
da saúde, que acontecerá em brasília de 08 a 12 de dezembro, contemplando também etapas 
municipais e estaduais, cujo tema será: “A saúde ambiental na cidade, no campo e na flores-
ta: construindo cidadania, qualidade de vida e territórios sustentáveis” e o lema: “saúde e 
ambiente: vamos cuidar da gente!”. O conselheiro shimizu complementa com informações 
sobre o evento, sugere que Campinas participe fazendo valer como temário da Conferência 
Municipal do Meio ambiente (CMMa), cujo decreto de convocação cita a Conferência 
Nacional de Saúde Ambiental. Em seguida, os coordenadores de comissões se colocam defi-
nindo o método de trabalho. O conselheiro ney, coordenador da comissão técnica de análise 
do território e gestão dos recursos naturais, informa que os processos em trâmite no Comde-
ma estão sendo analisados por ele, Victor e Marilis, para verificar aqueles que dispõem de 
instrução técnica já realizada pelo poder público e em condições de receber parecer da co-
missão. Estamos também trabalhando em uma proposta que defina os critérios de análise, 
com prioridade para as áreas rurais, mananciais hídricos e remanescentes de matas nativas, 
caracterizando áreas com maior fragilidade ambiental que posteriormente será encaminhada 
aos conselheiros, pois o objetivo é tirar uma resolução. a presidente Mayla, comunica que o 
conselho recebeu cópia do projeto de lei sobre loteamentos fechados, cinturões de segurança 
e criação do Fundo de Direitos Difusos, que a secretaria de assuntos Jurídicos está elaboran-
do em conjunto com outras secretarias municipais e será enviada a Câmara Municipal, de-
vendo o mesmo ser analisado pelas comissões técnicas. solicita a Júlio, se este pode provi-

denciar uma cópia do arquivo digital para facilitar o trabalho dos conselheiros e este diz que 
vai providenciar. O conselheiro shimizu, coordenador da comissão técnica de política, ges-
tão e educação ambiental, cita que a comissão trabalha na revisão da lei e do regimento in-
terno do Conselho, sendo que na próxima reunião ordinária deverá ser apresentada proposta 
para apreciação dos conselheiros. antecipa que deverá apresentar para a comissão que revisa 
o regimento interno do Comdema, a questão daqueles que ocupam cargo comissionado na 
Prefeitura e representam entidades eleitas em assembléias. O coordenador da comissão de 
resíduos, victor, esclarece que ainda não houve a oportunidade de convocar reunião da co-
missão de resíduos para definir a linha de trabalho. Ainda com a palavra, o conselheiro Shi-
mizu diz que conversou com o conselheiro victor, coordenador da comissão técnica de con-
trole da poluição e gestão de resíduos, a respeito da comissão de estudo da Câmara Municipal, 
que trata do aterro sanitário Delta a, se dispondo a inserir o projeto de lei sobre a política 
municipal de resíduos sólidos, que o pleno do Comdema apreciou e aprovou para o legisla-
tivo deliberar, mas que o executivo retirou da pauta, após aprovação unânime quanto à lega-
lidade. a presidente esclarece que foi criada na Câmara a Comissão especial de estudos 
sobre o “sistema de Coleta de Lixo no Município e a situação dos aterros sanitários de 
Campinas”, e que inclusive, já solicitou ao vereador Luís Yabiku que preside a Comissão, 
que o Comdema também seja ouvido, tendo em vista que discutiu esta questão por quase três 
anos. Relata ainda, que acompanhou pela Tv Câmara a última reunião da Comissão e os 
representantes do DLu disseram que já foi montado um grupo para elaborar o projeto, e que 
depois de pronto, ele teria um espaço participativo da sociedade. Mayla pergunta a Júlio, se 
esta comissão já foi montada e está trabalhando. O diretor da sMMa, Júlio, esclarece que 
um grupo técnico do DLu inicialmente vai avaliar o referido projeto de autoria do ex-vere-
ador Carlos Chiminazzo, depois juntamente com o Meio ambiente vão elaborar o texto do 
executivo que terá por base a proposta inicial. em seguida a conselheira Mayla comunica 
que devido ao assoberbamento de atividades, se retirou das comissões técnicas para se dedi-
car exclusivamente à presidência do Conselho, porque não está conseguindo participar das 
reuniões. aproveita para solicitar aos membros das comissões técnicas um empenho maior 
nos trabalhos das mesmas, faz a leitura nominal dos componentes das três comissões para 
saber se mais alguém quer se retirar das comissões, ou alguém quer entrar. anotadas as alte-
rações, fica definido que a comissão de resíduos passa a funcionar com a relatoria da conse-
lheira Janete, a comissão técnica de política passa a ter como relatora a conselheira Fernanda 
e a comissão de análise do território mantém a relatoria da conselheira Márcia. a seguir a 
presidente dá ciência ao pleno que concorda com as alterações na representação do segmen-
to ambientalista e das macrozonas, que se encontram atualizadas na lista de presença desta 
reunião. no segmento de associação de moradores de bairro, a associação de Moradores e 
amigos do Jd. satélite íris iii, passa a ser titular no lugar da associação de Moradores e 
amigos do Jd. satélite íris ii. no segmento de Ongs com tradição na defesa do meio am-
biente, a escola viveiro Multiplicadora artesã passa a ser titular, no lugar da brasil Futuro 
ambiental. neste mesmo segmento, a associação Trabalhista ambiental – aTa, entidade 
que é segunda suplente, está substituindo o seu representante titular bruno espinosa Dori-
gon, por Peter Traue. informa ainda que a Fundação José Pedro de Oliveira está substituindo 
Thiago Conforti, que se desligou da Fundação, pela engenheira-agrônoma Letícia Roberto, 
que passa a ser a 1º suplente da FJPO. aires apresenta a nova conselheira aos presentes. a 
presidente indaga ao conselheiro aires sobre a nova composição do Conselho administrati-
vo da FJPO - Mata Santa Genebra, que viu publicada no Diário Oficial de anteontem, pensei 
que você fosse ampliar o Conselho, como o prefeito havia prometido tempos atrás quando 
recebeu os representantes do sOs Mata santa genebra, mas a quantidade de membros con-
tinua a mesma, por quê? aires explica que para fazer as adequações no Conselho adminis-
trativo da Fundação tem que mudar a lei e ainda não foi possível, devido ao curto espaço de 
tempo que ele está na Mata, mas que precisa do Conselho funcionando por causa das ques-
tões administrativas financeiras do dia-a-dia que não podem ser paralisadas. Menciona ain-
da, que esteve no Condepacc hoje cedo para falar sobre o plano de manejo encaminhado para 
análise do instituto Chico Mendes. Com espanto a conselheira Mayla pergunta, você esteve 
lá hoje? eu sou conselheira, fui eu que sugeri a sua convocação e não fui avisada da sua 
presença e nem que haveria reunião hoje. aliás, o problema continua, eis que não tenho sido 
convocada por e-mail para as reuniões do Condepacc. estive na reunião de abril, porque foi 
convidada por telefone, uma vez que haveria uma homenagem ao Prof. hermes do instituto 
agronômico e achei que o problema estava resolvido, porque na reunião protestei pelo fato 
de continuar a não receber as mensagens eletrônicas de convocação das reuniões do Conde-
pacc, apesar mesmo, dos inúmeros pedidos efetuados nesse sentido, e de reclamação efetua-
da à coordenadora Daisy, pelo fato da secretaria daquele conselho levar meses para inserir 
um e-mail no cadastro de conselheiros, ao que a coordenadora da CsPC respondeu, “você 
conhece muito bem o funcionamento da máquina pública, as coisas não acontecem rapida-
mente”. Pedi que constasse em ata a minha solicitação, o vice-presidente que estava presi-
dindo a reunião, concordou e solicitou a redatora da ata que constasse na mesma. a situação 
no Condepacc é muito complicada e entristecedora, para vocês terem uma idéia de como não 
é um conselho aberto e que estimula a participação dos conselheiros, estes recebem a pauta 
da reunião na hora em que chegam para a mesma, assim como a ata que vai ser votada. não 
é como nos outros conselhos que você recebe isso com antecedência para se preparar para 
melhor contribuir com as discussões. solicitei junto com outros conselheiros que a pauta e 
cópia da ata fossem enviadas com pelo menos 24 horas de antecedência, o conselho concor-
dou com este encaminhamento, mas a secretaria executiva colocou obstáculos para conse-
guir cumprir esta obrigação, vamos ver se isto passa a valer para a próxima reunião. a con-
selheira Dionete enfatiza que há uma falta de respeito para com Comdema e a conselheira 
angela entende que devemos tomar uma atitude concreta. a conselheira Walquíria fala que 
o Condepacc tem funcionado bem e que um exemplo disso é a legislação sobre a troca de 
potencial construtivo que faltava na cidade. Diz ainda, que possui representação no Conde-
pacc pelo movimento popular e que recebe regularmente as convocações das reuniões por 
e-mail. Que tem muita coisa pra fazer, sobretudo em relação aos maciços arbóreos tombados 
que são um problema na cidade e isto não é resolvido. a conselheira Dionete diz, pois nós 
nos dispusemos a ser conselheiras do Condepacc com toda a nossa boa vontade, mas parece 
que eles não querem o nosso conhecimento, por isso mantenho a proposta de repúdio ao 
tratamento que o Comdema tem recebido do Condepacc. a conselheira angela sugere que 
convidemos o presidente do Condepacc para vir à reunião do Comdema dar explicações 
sobre o fato, e que se busque novas bases para relação entre os dois Conselhos, porque é 
inconcebível o que está acontecendo, o que foi aprovado pelos conselheiros. O conselheiro 
shimizu, na qualidade de vice-presidente do Comdema, e tendo em vista a quantidade de 
conselheiros que estão perdendo o mandato, se coloca à disposição da secretaria executiva 
para resgatar os conselheiros que tem recorrentemente faltado às reuniões e acabarão tam-
bém perdendo o mandato no Comdema. na seqüência, shimizu apresenta a proposta de 
composição da comissão organizadora para a CMMa – Conferência Municipal de Meio 
ambiente, a ser realizada em setembro próximo, com todas as entidades e instituições com 
representação na gestão do Comdema, incluindo as instituições: Prefeitura de Campinas 
(secretaria de Cultura, esportes, Trabalho e Comunicação), universidades (Metrocamp e 
Policamp), ambientalistas (ambiente Total, Coeduca, Plantando Paz na Terra, Jaguatibaia e 
sOs Mata santa genebra), Comunitárias (associação de amigos de bairros Pouso alegre e 
vista alegre, associação dos Proprietários Rurais do Friburgo, sociedade helvetia, união 
Municipal de entidades Comunitárias de Campinas), sindical (sindicato de Trabalhadores 
da unicamp, sindicato de engenheiros, sindicato de Professores), empresarial (associação 
Comercial industrial de Campinas, sindicato indústria da Construção Civil) e Técnica (as-
sociação Campineira de imprensa). O Decreto a ser publicado, aprovado pelo Comdema, 
contemplando a comissão organizadora da CMMa, constituirá a coordenação executiva, 
cuja composição apresenta como titulares: Prefeitura (José Tadeu Jorge, Júlio Tosello e Pau-
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lo sérgio garcia de Oliveira), empresarial (Jerônimo Romanello), Terceiro setor (hélio 
shimizu, Márcia Corrêa e ney hoffmann), Conselho Municipal de saúde (um representan-
te), Concidade (um representante). Como representantes suplentes: Prefeitura (Maria Fer-
nanda Chiocchetti, Plínio escher e Walquiria sonati), empresarial (Francisco Oliveira), 
Terceiro setor (angela Podolsky, Renata Freire e victor Petrucci). a proposta recebe apro-
vação unânime dos conselheiros. em seguida, o conselheiro shimizu procede à leitura da 
proposta de moção relativa ao Decreto Federal sobre a destruição de cavernas, que com rea-
dequações recebe a aprovação dos conselheiros. a moção em defesa da amazônia, em face 
das Medidas Provisórias 452 e 458/2008, apresenta uma maior complexidade e os conselhei-
ros passam a debater questões como a regularização fundiária dos posseiros, a grilagem, a 
posição do Conama nestes assuntos, os ajustes no Código Florestal, a sustentabilidade agro-
ecológica, etc. O conselheiro shimizu entende que não há a necessidade de deliberar sobre a 
moção nesta reunião e deveremos trabalhar na comissão de política um outro texto que con-
temple as observações feitas pelos conselheiros. Como penúltimo item da ordem do dia, se 
coloca para deliberação a ata da 82º reunião ordinária, que recebe a aprovação sem nenhuma 
modificação. Finalmente, entra em discussão o PL 434/2006 de autoria do ex-vereador Mar-
co abi Chedid e do vereador Luis Yabiku, que trata da política municipal de meio ambiente 
(PMMa) e dá outras providências, que está tramitando na Câmara Municipal. O conselheiro 
shimizu destaca que o lema da CMMa diz respeito à construção da PMMa e ao fortaleci-
mento do processo participativo, que o PL e o Código ambiental devem resultar de um am-
plo debate na sociedade. sugere que o Comdema encaminhe um ofício à Câmara Municipal, 
para solicitar que a tramitação aguarde os desdobramentos da Conferência Municipal de 
Meio ambiente, onde teremos um amplo debate e tiraremos as grandes diretrizes da política 
municipal de meio ambiente. a presidente Mayla levanta a preocupação com o retardamento 
da discussão da política municipal de meio ambiente, uma vez que já está em curso o início 
dos trabalhos do licenciamento ambiental, conforme noticiado na entrevista do secretário 
Paulo sérgio no jornal. Como é que está se dando isso, o Conselho Municipal de Meio am-
biente que é deliberativo, não vai discutir estas questões? Relembra ainda, que no ano passa-
do, o Comdema aprovou a lista cinza (atividades da Cetesb), que são aquelas autorizadas 
para a municipalização do licenciamento ambiental e que a chamada lista verde (DePRn) 
ainda não foi apresentada ao Conselho pela nova secretaria de Meio ambiente, sendo que o 
prefeito já vai assinar o convênio com o estado, que aliás, só é possível de ser assinado de-
vido a existência do Conselho Municipal de Meio ambiente deliberativo. Também não exis-
te ainda a infraestrutura técnica e de recursos humanos para o início do licenciamento. Como 
este é um pilar essencial da política de meio ambiente, eu entendo que deveríamos dar con-
tinuidade a esta discussão, até para levar a Conferência elementos mais sólidos e amadureci-
dos. O diretor da sMMa, Júlio, informa que a assinatura do convênio com o estado se dará 
no dia 02 de junho, mas, que ainda está previsto um prazo de 90 dias a partir daí para início 
dos trabalhos, justamente para preparar a secretaria para a realização desse trabalho e que o 
Comdema deverá apreciar as medidas adotadas. nada mais havendo a tratar, deu-se por en-
cerrada a reunião às 17:00 horas, eu, Maria Fernanda Chiocchetti, lavrei a presente ata.

CONVOCAçãO
Compareçam os interessados abaixo, no 18º andar, no horário das 9h00 às 
16h30, no prazo de 30 (trinta) dias, para ciência das informações contidas 

nos referidos protocolos.
PELO SETOR DE EXPEDIENTE – CSA

PROT. 09/10/22690 – eDeMaR anTOniO Da siLva
PROT. 09/10/22827 – CRisTiane Reis Da siLva

COORDENADORIA SETORIAL DE ATENDIMENTO A CLIENTES – CSAC
pELO SETOR DE CERTIDãO - SC

PROT. 09/10/23590 – eDsOn MOnTeiRO
PROT. 09/10/19707 - siLviO beLTRaMi.
PROT. 09/10/23861 – JOsé giLDásiO PeReiRa
PROT. 09/10/22229 – RenaTO De CaMaRgO
PROT. 09/10/22494 – COnCiMa eMPReenDiMenTOs e COnsTRuçãO
PROT. 09/10/23853 – JOse Tange
PROT. 09/10/25365 – eDMuR FeRReiRa

PELO SETOR DE ZONEAMENTO – SZ
PROT. 09/11/08373 – DanieL De assis MOuRãO
PROT. 09/11/08183 – CLauDiO anTOniO abDaLLa
PROT. 09/11/08524 – PauLO seRgiO CanaLLi De aRauJO

PELA COORDENADORIA SETORIAL DE BANCO DE DADOS – CSBD
PROT. 09/17/01032 – DeCiO gaLegO

PELO SETOR DE NOMENCLATURA – CSBD
PROT. 09/10/24076 – LuCia heLena F. De abReu ROssi
PROT. 09/10/23859 - LuCia heLena F. De abReu ROssi

PELO SETOR DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS – SIP
PROT. 09/10/23585 – isaias RODRigues siLva
PROT. 09/10/24239 – OsvaLDO Da Cunha CaLDeiRa
PROT. 09/10/23461 – Luiz CaRLOs PinheiRO
PROT. 00/00/08396 – anTOniO henRiQue sOusa

PELO SETOR DE CONVERSÃO DE DADOS – SCD – CSBD
PROT. 06/10/11797 - agnaLDO baRbOsa e siLva
PROT. 01/00/04862 – RiCaRDO De assis
PROT. 09/11/02850 – hOMeM De MeLO e KiTauChi PROJeTOs e ObRas LTDa
PROT. 08/11/06439 – vaLDeCiR FeRReiRa MaRTins
PROT. 08/11/14820 – seRgiO veniCius Dini
PROT. 08/11/15915 - aCáCia auTO Peças LTDa
PROT. 09/11/05413 – nivaLDO benaTTi
PROT. 09/11/07066 – anTOniO PeTTine navaRRa
PROT. 08/11/11779 – LeanDRO geOvani PaLMeiRa
PROT. 08/11/15913 – TeCiDOs FiaMa LTDa
PROT. 08/11/16737 – eDsOn hiROChi OhTsuKi
PROT. 08/11/15744 – seRgiO veniCius Dini
PROT. 06/11/10736 – PeDRO aLves Dias JR.
PROT. 07/11/07672 – eDMaR baiãO sOaRes
PROT. 08/11/15548 – OzieL RODRigues
PROT. 43/00/00989 – MaRiO PenTeaDO

pELO SETOR DE DOCUMENTAçãO - SD
PROT. 07/10/26804 – CLOvis anTOniO CabRinO

pELA COORDENADORIA SETORIAL DE CARTOGRAfIA E DESENHO 
TÉCNICO – CSCDT

PROT. 09/10/24011 – COOPeRaTiva habiTaCiOnaL ChaPaDãO
PROT. 09/10/25130 – aLMeiDa & baRReTO engenhaRia LTDa.

PELA COORDENADORIA SETORIAL DE APOIO TÉCNICO – CSAT/DIDC
pELO SETOR DE MANUTENçãO DA BASE CARTOGRáfICA

PROT. 08/11/16526 – gRuPO FaRTuRa De hORTiFRuTi LTDa
PROT. 00/00/08622 – MOnTes KOLiMa eMPReenDiMenTOs iMObiLiáRiOs LTDa

Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, às terças 
ou quintas-feira, no horário das 14h00 às 16h30, no prazo de 30 (trinta 
dias), para ciência das informações contidas nos referidos protocolos.

pELO DEpARTAMENTO DE pLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – DEPLAN

PROT. 08/11/15365 – hM engenhaRia e COnsTRuções s/a
PROT. 39551/1999 – ashTahaR COMeRCiaL LTDa
PROT. 75527/1997 – C.D.h.u.
PROT. 12247/1999 - iRene PenTeaDO F. Da Cunha

CONVOCAçãO
pELO SR. SECRETáRIO

PROT. 08/10/51190 – LibROs seRviçOs eM inFORMáTiCa e aMbienTais LTDa – COMPaReça O 
inTeRessaDO nO PRazO De 15 (Quinze) Dias, sOb Pena De aRQuivaMenTO.

ALAIR ROBERTO GODOY
secretário de Planejamento e Desenvolvimento urbano

pELO DEpARTAMENTO DE pLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, às terças 
ou quintas-feira, no horário das 14h00 às 16h30, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.
PROT. 08/10/03138 – RiTneR & MaROT DesenvOLviMenTO De eMPReenDiMenTOs.
PROT. 08/10/50486 – PRaTeC PROJeTO e uRbanisMO LTDa

Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, às terças 
ou quintas-feira, no horário das 14h00 às 16h30, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento.
PROT. 09/10/20353 – suCessO enCaMinhaMenTO De DOCuMenTOs LTDa
PROT. 09/10/17964 – CLOvis anTOniO CabRinO
PROT. 09/10/20890 – inDeLMaTeC eLeTRiCa inDusTRiaL e TeCnOLOgia LTDa
PROT. 09/10/19233 – JODiL invesTiMenTOs e PaRTiCiPações LTDa
PROT. 09/10/16635 – Caixa eCOnOMiCa FeDeRaL
PROT. 08/11/17021 – beneDiTO ROQue RODRigues De MORaes
PROT. 09/10/17737 – M.a bObinas eLeTRiCas LTDa
PROT. 09/10/21605 – aDeMiR OLivO
PROT. 07/10/19500 – FunDaçãO PaRa O DesenvOLviMenTO Da eDuCaçãO
PROT. 09/11/00985 – eDiO nOgueiRa
PROT. 09/10 12702 – OLiva PeRCeChiTO
PROT. 09/17/00502 – bRasvenDing COMeRCiaL LTDa
PROT. 07/10/22120 – RauL gaRCia JuniOR
(17, 18 e 21/07)

pORTARIAS ASSINADAS pELO SR. pREfEITO 
PORTARIA N.70538/2009 - 1- Revogar a partir de 01/07/2009, a portaria n° 68922/2008;
2- Nomear, a partir de 01/07/2009, os servidores abaixo relacionados para constituir a 
Comissão Permanente de Licitações para assuntos da secretaria Municipal de saúde, 
para processamento de licitações nas modalidades de Tomada de Preços e Concorrên-
cia, bem como as referentes a Convênios, atinentes aos assuntos de saúde:
Isabel Aparecida Lange Sardinha - matrícula n° 107.600-0 – Presidente
Sheila Carmanhanes Moreira - matrícula n° 97.703-9 – Membro e suplente de Presidente
Celso Benedito Galvão - matrícula n° 96.248-1 – Membro
Sueli Xavier da Silva - matrícula n° 108.315-5 suplente de Membros
Simoni Aparecida Contant - matrícula n° 37.627-2 – suplente de Membros

PORTARIA N. 70433/2009 - Nomear os senhores abaixo relacionados para compor 
a equipe Técnica da CiaPP – Central de informações e acompanhamento de Projetos 
Públicos no município de Campinas.
Representantes da Secretaria Municipal de Administração;
FeRnanDO Piva PaCheCO – matrícula 63116-7
MaRLene ReginaTO hOFFMann – matrícula 28630-3
Representantes da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
eDeR CLáuDiO FOga – matrícula 36334-0
MáRCiO KaTsuJi RaMOs – matrícula 118246-3
Representastes da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social;
aLine aPaReCiDa beRnaRDez PéCORa – matrícula 107596-9
eLiane MáRCia MaRTins aLves – matrícula 110.281-8
Representantes da Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo;
eROs De MaRCOnsini e vizeL – matrícula 37849-6
ReinaLDO aLves vaLbeRT – matrícula 118293-5
Representante da Secretaria Municipal de Cooperação Internacional
anTOniO CaRLOs ChiMMinazzO, matrícula n° 119563-8
Representantes da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública;
MaiaRa CRisTina PáDua TaMaRa – matrícula 37916-6
PauLO CésaR Da FOnseCa – matrícula 97840-0
Representante da Secretaria Municipal de Cultura;
ÂngeLa MaRia D’OTavianO giesbReChT – matrícula 90859-2
niLDa RODRigues – matrícula 88.581-9
Representantes da Secretaria Municipal de Educação;
FLávia De baRROs FeRReiRa LeãO – matrícula 1082540
Regina DO CaRMO zORzeTO – matrícula 111564-2
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
JOsé FeRnanDO ORTiz beLLini – matrícula 56813-9
viviane viLeLa De RezenDe – matrícula 109302-9
Representantes da Secretaria Municipal de Finanças;
DagiLDO De Jesus RODRigues – matrícula 43526-0
KáTia De LaRa FeRnanDes – matrícula 45568-7 
Representantes da Secretaria Municipal de Habitação e COHAB;
anTOniO CaRLOs De aLMeiDa – matrícula 97565-6
CínTia TeixeiRa zaPaROLi – matrícula 118424-5
Representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
aDRiana PauLa FORT FOnTes – matrícula 29052-1
LiLaine DaLMOLin aFFOnsO – matrícula 65647-0
Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
DiOgenes CORTiJO COsTa – matrícula 88019-1
LuCianO FeRRãO COsTaLLaT – matrícula 11342-5
Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
JOãO baTisTa geaCOMeLO siQueiRa – matrícula 95469-1
JúLiO CesaR TOseLLO – matrícula 118989-1
Representantes da Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
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CLáuDiO Luiz MORaes – matrícula 95812-3
saMiR KhaLiL sLeiMan – matrícula 118272-2
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
eRCíLia nObuYO aOKi – matrícula 7176-5
MOaCYR esTeves PeRChe – matrícula 54590-2
Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
FábiO giaRDini PeDRO – matrícula 118982-4
FLáviO augusTO FeRRaRi De sençO – matrícula 112313-0
Representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
JOsias COuTinhO FavaChO – matrícula 118449-0
eLeni aPaReCiDa De MaRQues guaTuRa – matrícula 36.525-4
Representantes da Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC;
eLieL RODRigues MaRins 
PauLO CesaR bRanCheR
Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo;
MaRCeLO giaLLuCa – 109833-0
OCTaCíLiO Dias De aLMeiDa – matrícula 118281-1
Representantes das Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA;
aRLinDO JORge JúniOR – matrícula 987 (Ceasa)
WiLLian TOshiO MinaTOgaWa – matrícula 1150 (Ceasa)
Representantes da Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia 
de Campinas - CIATEC;
heLCias P. CaRvaLhO – matrícula 118270-6
FLáviO LiMa baRReiRa – matrícula 118.275-7
Representantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti;
RenaTa LuCia giganTe – matrícula 94900-0
JOsé MauRíCiO De OLiveiRa – matrícula 84123-4
Representantes da Informática de Municípios Associados S/A - IMA;
ana PauLa LeiTe Da siLva gOMes
CaMiLa azeveDO seviLha
Representantes dos Serviços Técnicos Gerais - SETEC;
enivaL aLves FeRReiRa
Luis augusTO zanOTTi
Representantes da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA;
CaRLa baRDuChi Di saLvi
gusTavO aRThuR MeChLin PRaDO
Representantes da Ouvidoria Geral do Município;
aLessOn FeLíCiO bReneLLi – matrícula 108885-8
MaRCeLO De CaMPOs gaRCia aLbieRi – matrícula 108358-9
Representantes da Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC.
vaniRa gRassi siChiROLi De MeDeiROs
JuLiO KaTsuhiKO YOshinO

COMUNICADO – EGDS
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor vem apresentar 
sua programação de cursos (Novo endereço: Avenida Aquidabã 505 

(esquina com Rua Dr.Quirino) – Centro):
CURSO: “AfINANDO AS COMpETÊNCIAS: SABER, fAZER E AGIR”

OBJETIVO DO CURSO: COMuniCaR e esTiMuLaR as COMPeTênCias, habiLiDaDes e aTiTu-
Des neCessáRias PaRa O DesenvOLviMenTO PessOaL e PROFissiOnaL DOs seRviDORes.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
INSTRUTORES: – RaQueL / ROgéRiO
LOCAL: egDs
DATAS:
TURMA 98 E99- 03/08/2009
TURMA 102 E 103 – 05/08/2009
TURMA 104 E 105 – 06/08/2009
TURMA 106 E 107 – 10/08/2009
TURMA 108 E 109 – 11/08/2009
TURMA 112 E 113 – 13/08/2009
TURMA 114 E 115 – 17/08/2009
TURMA 120 E 121 – 20/08/2009
TURMA 123 E 124 – 24/08/2009
TURMA 127 E 128 – 26/08/2009
TURMA 129 E 130 – 27/08/2009
TURMA 133 E 134 – 31/08/2009
HORáRIO: Das 8h15 Às 16h30
INSCRIÇÕES – aTé uM Dia anTes DO CuRsO Ou aTé PReenChiMenTO Das vagas, na Página 
Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 25 vagas

CURSO: “CARA OU COROA: OS DOIS LADOS DO ATENDIMENTO”
OBJETIVO DO CURSO: TRabaLhaR asPeCTOs ReFeRenTes aOs seguinTes TeMas: COMPOR-
TaMenTO, PeRCePçãO, COMuniCaçãO, PaPeL DO seRviDOR, ReLaCiOnaMenTO inTeRPessO-
aL, MuDança e MOTivaçãO e esTResse.
pÚBLICO ALVO: seRviDORes Que ReaLizaRaM O CuRsO aTenDiMenTO aO PúbLiCO
INSTRUTORES: anaLisTas Da egDs
LOCAL: egDs
TURMA 1
DATAS: 14, 21, 28 De agOsTO e 4 De seTeMbRO
HORáRIO: Das 8h30 Às 12h00
INSCRIÇÕES – ATÉ 12/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “REDAçãO”
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes Que POssueM O ensinO MéDiO COMPLeTO
LOCAL: egDs
DATAS: 4,7,11,14,18,21,25 e 28 De agOsTO e 1 e 4 De seTeMbRO
HORáRIO: 8h30 Às 11h30
INSCRIÇÕES - ATÉ 01/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “ATUALIZAçãO ORTOGRáfICA”
TURMA 14: 06 e 13 De agOsTO
HORáRIO: 8h15 Às 12h
TURMA 15: 20 e 27 De agOsTO
HORáRIO: 13h15 Às 17h
LOCAL: egDs
TEMAS: aLFabeTO, aCenTuaçãO, TReMa e híFens
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
INSCRIÇÕES – ATÉ 04/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “GRAMáTICA II”
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes Que POssueM O ensinO MéDiO COMPLeTO
LOCAL: egDs
TURMA 2
DATAS: 3, 5,10,12,17,19,24,26 e 31 De agOsTO e 2 De seTeMbRO
HORáRIO: 8h30 Às 11h30
INSCRIÇÕES – ATÉ 30/07 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “ANTES DE ONTEM, DEPOIS DE AMANHÃ – 
ApROfUNDAMENTO””

OBJETIVO DO CURSO: ReFLexãO De nOssas aTiTuDes, MeCanisMOs De CRiaçãO De há-

biTOs e venCenDO ObsTáCuLOs Que iMPeDeM nOssO DesenvOLviMenTO PessOaL e PRO-
FissiOnaL.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes.
INSTRUTORES: beaTRiz saLeK – MéDiCa De saúDe OCuPaCiOnaL
TURMA 3: 12,19 e 26 De agOsTO
HORáRIO: Das 13h30 Às 17h
LOCAL: egDs
INSCRIÇÕES – ATÉ 10/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “ANTES DE ONTEM, DEpOIS DE AMANHã”
OBJETIVO DO CURSO: ReFLexãO De nOssas aTiTuDes, MeCanisMOs De CRiaçãO De há-
biTOs e venCenDO ObsTáCuLOs Que iMPeDeM nOssO DesenvOLviMenTO PessOaL e PRO-
FissiOnaL.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes.
INSTRUTORES: beaTRiz saLeK – MéDiCa DO TRabaLhO.
TURMA 7: 13, 20 e 27 De agOsTO
HORáRIO: Das 8h30 Às 12h
LOCAL: egDs
INSCRIÇÕES – ATÉ 11/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.
sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “GESTãO DE pESSOAL”
OBJETIVO DO CURSO: PROMOveR DisCussões/ReFLexões sObRe O PaPeL DO gesTOR De 
PessOas na PReFeiTuRa, envOLvenDO TanTO QuesTões De geRenCiaMenTO De eQuiPes, 
COMO De COnheCiMenTO TéCniCO (ROTinas aDMinisTRaTivas/PROCessOs DisCiPLinaRes/
PeRíCia MéDiCa/seguRança DO TRabaLhaDOR).
pÚBLICO ALVO: seRviDORes Que TRabaLhaM COM gesTãO De PessOaL
INSTRUTORES: PARCEIROS DA EGDS/ FUNCIONÁRIOS DA PMC
TURMA 1: 13, 20 e 27 De agOsTO e 03, 10 e 17 De seTeMbRO
HORáRIO: Das 8h30 Às 12h
LOCAL: egDs
INSCRIÇÕES – ATÉ 11/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.
sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: “INfORMáTICA - INCLUSãO DIGITAL”
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
LOCAL: egDs
TURMA 5
DATAS: 4,6,11,13,18,20,25 e 27 De agOsTO e 1 e 3 De seTeMbRO (Manhã)
HORáRIO: 8h30 Às 11h30
TURMA 6
DATAS: 4,6,11,13,18,20,25 e 27 De agOsTO e 1 e 3 De seTeMbRO (TaRDe)
HORáRIO: 13h30 Às 16h30
INSCRIÇÕES – a PRé-insCRiçãO DeveRá seR ReaLizaDa aTé 01/08 na Página Da PMC nO 
LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 19 vagas POR TuRMa

CURSO: “INfORMáTICA - EDITOR E pLANILHA DE TExTO
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
LOCAL: egDs
TURMA 5
DATAS:: 3,5,10,12,17,19,24,26 e 31 De agOsTO e 2 De seTeMbRO
HORáRIO: 13h30 Às 16h30
INSCRIÇÕES – a PRé-insCRiçãO DeveRá seR ReaLizaDa aTé 30/07 na Página Da PMC nO 
LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas POR TuRMa

CURSO: “INfORMáTICA - pOwER pOINT
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
LOCAL: egDs
TURMA 1
DATAS: 10,12,17,19 e 24 De agOsTO
HORáRIO: 8h30 Às 11h30
INSCRIÇÕES – a PRé-insCRiçãO DeveRá seR ReaLizaDa aTé 08/08 na Página Da PMC nO 
LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 19 vagas POR TuRMa
CURSO: CON -VIVER – MÓDULO “FORRÓ – FLEXIBILIDADE ATRAVÉS 

DA DANçA DE SALãO”
OBJETIVO DO CURSO: aPRenDizaDO Da iDenTiFiCaçãO e COORDenaçãO RíTMiCa enTRe O 
inDivíDuO, a MúsiCa e O OuTRO, aTRavés DO FORRó.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes, insCRiTOs eM CasaL
LOCAL: egDs
TURMA 1
DATAS:: 07, 14, 21 e 28 De agOsTO e 04, 11, 18 e 25 De seTeMbRO
HORáRIO: 15h Às 16h
INSCRIÇÕES – a PRé-insCRiçãO DeveRá seR ReaLizaDa aTé 06/08 nO TeLeFOne Da egDs 
– 32369561
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas POR TuRMa

CURSO: CON -VIVER – MÓDULO “TRABALHO SOBRE SI”
OBJETIVO DO CURSO: TRabaLhaR O COnheCiMenTO De si MesMO, MeLhORanDO as ReLa-
ções e TOManDO COnsCiênCia CORPORaL.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
LOCAL: egDs
TURMA 1
DATAS: 06, 13, 20 e 27 De agOsTO e 03,10,17 e 24 De seTeMbRO
HORáRIO: 8h Às 10h30
INSCRIÇÕES – a PRé-insCRiçãO DeveRá seR ReaLizaDa aTé 03/08 na Página Da PMC nO 
LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas POR TuRMa

CURSO: EDUCAçãO fINANCEIRA
OBJETIVO DO CURSO: TRabaLhaR O PLaneJaMenTO FinanCeiRO, a saúDe FinanCeiRa, as 
Finanças PessOais e O geRenCiaMenTO Da sua ReCeiTa/DesPesas.
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes.
INSTRUTORES: TéCniCO Da egDs e PaRCeiROs Da PMC
TURMA 1: 17,19,24 e 26 De agOsTO
HORáRIO: Das 8h30 Às 12h
LOCAL: egDs
INSCRIÇÕES – ATÉ 13/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.
sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

CURSO: RESpONSABILIDADE fISCAL
OBJETIVO DO CURSO:
pÚBLICO ALVO: seRviDORes aDMinisTRaTivOs/ FinanCeiROs De CaDa seCReTaRia.
INSTRUTORES: PaRCeiROs Da PMC
TURMA 1: 13 De agOsTO
TURMA 2: 14 De agOsTO
HORáRIO: Das 8h30 Às 16h 30
LOCAL: egDs
INSCRIÇÕES – ATÉ 11/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou hTTPs://sMRh1.CaMPinas.
sP.gOv.bR/CuRsOs_egDs/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 20 vagas

PALESTRA: “MOTIVAÇÃO MÁGICA” – MÁGICO VOLKANE
DATA: 26 De agOsTO
HORáRIO: Das 9h Às 11h (TOTaL: 2h)
LOCAL: saLãO veRMeLhO - PaçO MuniCiPaL
pÚBLICO ALVO: TODOs Os seRviDORes
INSCRIÇÕES – ATÉ 25/08 na Página Da PMC nO LinK Da sMRh Ou HTTPS://SMRH1.CAMPINAS.
SP.GOV.BR/CURSOS_EGDS/
NÚMERO DE pARTICIpANTES: 200 vagas

MARISA fRANCHI
Coordenadora da egDs

NILSON JOSÉ BALBO
Diretor do DRh

(15, 16, 17/07)

COMUNICADO - pARECER JUNTA MÉDICA OfICIAL
O DPss - Departamento de Promoção à saúde do servidor, em cumprimento a nor-
mativa legal, COMUNICA que a Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de 
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Campinas exarou o seguintes pareceres:
INTERESSADO: Cs sanTO anTÔniO - esLi aLMeiDa MaRTins
pROTOCOLO: 2007/50/2313
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO

INTERESSADO: eLiana De OLiveiRa siLva
pROTOCOLO: 2007/10/08680
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO

INTERESSADO: CReOniCe FaTiMa Reis De sOuza
pROTOCOLO: 2009/10/5705
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO

INTERESSADO: giLMaR JuLiO De sOuza
pROTOCOLO: 2008/10/9132
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO

INTERESSADO: JussaRa De MaTTOs
pROTOCOLO: 2008/70/5874
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO eM PaRTe

INTERESSADO: MiLTOn aPaReCiDO MaRaJOLi
pROTOCOLO: 2008/10/10075
ASSUNTO: ReCuRsO LTs
pARECER: DeFeRiDO

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à saúde do servidor

ExpEDIENTES DESpACHADOS pELA SECRETARIA 
MUNICIpAL DE RECURSOS HUMANOS

Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolados, DEfI-
RO 30(trinta) dias de Licença Prêmio ao requerente relacionado abaixo, para que 
seja usufruída a vigência determinada.
NOME pROTOCOLO VIGÊNCIA
anDRé Luís PiMenTeL LuDeRs 2007/10/32725 01/07/2009
AUTORIZO o cancelamento o cancelamento da Licença prêmio de ana LuCia 
siLva, com vigência em 01/07/2009, conforme protocolo 2008/10/40454.

ExpEDIENTE DESpACHADO pLO SR. SECRETáRIO MUNICIpAL DE SAÚDE
Em 14 de Julho de 2009

AUTORIZAçãO DE DESpESA
Protocolado n° 07/10/20. 005 PG - interessada: secretaria Municipal de saúde
DESpACHO:
À vista do pedido dos pareceres de fls. 339 e 343 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1 – O reajuste contratual de 3,88%, nos exatos termos do parecer técnico do sr. eco-
nomista da SMA, juntado às fls. 315 a 317;
2 – a prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
RISCAL MANUTENçãO DE ApARELHOS MÉDICOS HOSpITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME a partir de 30/08/09;
3 – a despesa decorrente, no valor já reajustado de R$ 27.238,82 (vinte e sete mil 
duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos);
4 – À sMa para a formalização do Termo Contratual próprio, e posteriormente, retor-
ne a esta secretaria, para as demais providências.

pEDRO HUMBERTO DOS SANTOS SCAVARIELLO
secretário Municipal de saúde em exercício

ExpEDIENTE DESpACHADO pELO SR. SECRETáRIO MUNICIpAL DE SAÚDE
Em 14 de Julho de 2009

AUTORIZAçãO DE DESpESA
Protocolado n° 06/10/8. 234 PG - interessada: secretaria Municipal de saúde
DESpACHO:
À vista do pedido dos pareceres de fls. 662 e 664 e dos pareceres de fls. 670 a 674 da 
da secretaria de assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:
1 – O reajuste contratual de 4,43%, nos exatos termos do parecer técnico do sr. eco-
nomista da SMA, juntado às fls. 648 a 650;
2 – a prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
RISCAL MANUTENçãO DE ApARELHOS MÉDICOS HOSpITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME, por 12 (doze) meses, a partir de 07/08/09;
3 – a despesa decorrente, no valor já reajustado de R$ 200.806,08 (Duzentos mil, 
oitocentos e seis reais e oito centavos);
4 – À sMa para a formalização do Termo Contratual próprio, e posteriormente, retor-
ne a esta secretaria, para as demais providências.

pEDRO HUMBERTO DOS SANTOS SCAVARIELLO
secretário Municipal de saúde em exercício

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

N° PROTOCOLO: 09/60/00145 PN
INTERESSADO: CLíniCa De neFROLOgia e DiáLise LTDa
ASSUNTO: baixa De ResPOnsabiLiDaDe TéCniCa De eLOiR KuChaRsKi
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/00597 PN
INTERESSADO: CLíniCa De neFROLOgia e DiáLise LTDa
ASSUNTO: assunçãO De ResPOnsabiLiDaDe TéCniCa De PauLO RObeRTO aben aThaR vei-
ROs, CRM/sP n° 67952 e aLan FeRnanDes LauRinDO, CRM/sP n° 107967
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/00145 PN
INTERESSADO: CLíniCa De neFROLOgia e DiáLise LTDa
ASSUNTO: baixa De ResPOnsabiLiDaDe TéCniCa De PauLO RObeRTO aben aThaR veiROs, 
CRM/sP n° 67952
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01324 PN
INTERESSADO: CLíniCa De neFROLOgia e DiáLise LTDa
ASSUNTO: assunçãO De ResPOnsabiLiDaDe TéCniCa De bRunO anDRaDe Pagung, CRM/sP 
n° 113885
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/40/01960 PL DE 02/06/2009
INTERESSADO: J C MuRashiMa JúniOR Me
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAçãO SANITáRIA
CNES: 7500-1/00

INDEfERIDO – nO PROTOCOLO nãO há O ROTeiRO De inFORMações, aPenas a FOLha De 
ReQueRiMenTO, PORTanTO nãO é POssíveL avaLiaR esTe PROTOCOLO.

N° PROTOCOLO: 09/60/01182 PN DE 08/06/2009
INTERESSADO: eDuaRDO nOgueiRa neves PeT shOP Me
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAçãO SANITáRIA
CNES: 7500-1/00
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01298 PN DE 24/06/2009
INTERESSADO: CLaRiDes De CasTRO RezenDe RebeLLO Da siLva
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAçãO SANITáRIA
CNES: 8630-5/03
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01228 PN
INTERESSADO: aLexanDRa PavaneLLO
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe aOs auTO De iMPOsiçãO De MuLTa n° 1362
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01329 PN
INTERESSADO: gazzOLa e OLiveiRa Rações LTDa Me
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe aOs auTO De iMPOsiçãO De MuLTa n° 1516
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01360 PN
INTERESSADO: ana Luiza basTãO FeRReiRa ResTauRanTe Me
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe aO auTO De inFRaçãO n° 1480
DEfERIDO 90 (nOvenTa) Dias a PaRTiR De 01/07/2009

N° PROTOCOLO: 09/60/01350 PN
INTERESSADO: gRuPO FaRTuRa De hORTiFRuT LTDa.
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe aO auTO De inFRaçãO n° 1477
DEfERIDO 50 (CinQuenTa) Dias a PaRTiR De 01/07/2009

N° PROTOCOLO: 09/60/01356 PN
INTERESSADO: CenTRO De heMOTeRaPia CeLuLaR eM MeDiCina s/C LTDa.
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe aO auTO De OCORRênCia n° 0737
CIENTE

N° PROTOCOLO: 09/60/00994 PN
INTERESSADO: univeRsiDaDe esTaDuaL De CaMPinas
ASSUNTO: RenOvaçãO De LiCença De FunCiOnaMenTO/banCO De CéLuLas e TeCiDOs hu-
ManOs
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/00240 PN
INTERESSADO: san FRanCisCO DaY hOsPiTaL sC LTDa.
ASSUNTO: RenOvaçãO De LiCença De FunCiOnaMenTO/aTiviDaDe De aTenDiMenTO hOs-
PiTaLaR
DEfERIDO

N° PROTOCOLO: 09/60/01254 PN
INTERESSADO: san FRanCisCO DaY hOsPiTaL sC LTDa.
ASSUNTO: ReCuRsO ReFeRenTe À FiCha De PROCeDiMenTO 392/09
DEFERIDO 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DE 17/06/2009

CELI V. R. MUNHOZ
Coordenadora da vigilância sanitária norte

DISTRITO DE SAUDE SUDOESTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROT: 09/10/24334 PSO
inTeRessaDO: CaMPania bRasiLeiRa De DisTRibuiçãO.
assunTO: sOLiCiTaçãO De PRazO PaRa aDeQuaçãO PaRa O esTabeLeCiMenTO.
INDEfERIDO O ReCuRsO aPResenTaDO,uMa vez Que eM insPeçãO ReaLizaDa eM 06/07/2009, 
COnsTaTOu Que as ObRas De ReFORMa, aDeQuaçãO nãO FORaM iniCiaDas, TORnanDO in-
CORRenTe O COnTeuDO DO PResenTe ReCuRsO.

PROT: 09/50/00057 PSO.
inTeRessaDO: LeDa CazOLLaTO MaRgOnni.
assunTO: RenOvaçãO De LiCença De FunCiOnaMenTO.
DEfERIDO.

PROT: 09/10/02191 PSO.
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO:anaLise De agua.
DEfERIDO.

PROT: 08/70/05878
inTeRessaDO: assOCiaTeD sPRing DO bRasiL LTDa.
assunTO: abasTeCiMenTO De agua e COnsuMO huManO.
DEfERIDO.

PROT: 09/10/02191
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO: anaLise De agua.
DEfERIDO.

PROT: 09/10/02192
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO: anaLise De agua.
DEfERIDO.

PROT: 09/10/02190
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO: anaLise De agua
DEfERIDO

PROT: 09/10/02189
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO: anaLise De agua
DEfERIDO

PROT: 09/10/02199
inTeRessaDO: iTaTex inD. COMeRCiO LTDa.
assunTO: PLanO De aMOsTRageM De agua
DEfERIDO.

PROT: 09/50/01204
inTeRessaDO: siFCO
assunTO: abasTeCiMenTO De agua PaRa COnsuMO huManO
DEfERIDO.

ELEN fAGUNDES C. TELLI
Coor.visa sudoeste

fISCALIZAçãO DE VIELAS
EDITAL DE AUTO DE INfRAçãO E MULTA

Fica o proprietário abaixo relacionado, autuado por persistir na infração de não canalizar 
e direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta impermeabili-
zadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo 
a não causar danos às propriedades vizinhas, para no prazo de 10 (dez) dias interpor 
defesa por escrito a contar da data da publicação, conforme Lei nº 11468/03, art. 5º:
DE: DIVIMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – Protocolo 2007/10/05691 
– Proprietário: MaiRa sTeRQue viCenTin – Rua João vedovello - Lote 029 – Qua-
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dra D-1 – Quarteirão 06383 – do loteamento Parque Rural fazenda santa Cândida.
ENGº fLAVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO

secretário Municipal de serviços Públicos
(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/22891 referente aos aim’s 6473 a presente 
notificação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
eRaLDO aPb bRisigheLLO 055039872/03 J D DO LagO 09/70/00873

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal De serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/23287 referente aos aim’s 6474 a presente 
notificação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
uniTC sOC COnsTRuçãO 055039869/03 J D DO LagO 09/70/886

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal De serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/23289 referente aos aim’s 6476 e 059961 a 
presente notificação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
esPOLiO a. L. De aRaúJO TeixeiRa 055039871/03 J D DO LagO 09/70/00865

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/11151 referente aos aim’s 6473 a presente 
notificação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
eRaLDO aPb bRisigheLLO 055039872/03 J D DO LagO 09/70/00873

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/23288 referente aos aim’s 6475 a presente 
notificação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
uniTeC sOC COnsTRuTORa 055039873/03 J D DO LagO 09/70/00877

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso 09/10/16668 referente aos aim’s a presente noti-
ficação de seus proprietário.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
CaRLOs anTOniO MaRsiCO 013108000/03 vL aLbeRTO siMões 09/70/01706

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso por motivo dos serviços não esta de acordo com 
a lei11455/02
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
JOse TaDeu sanTana 045470900/03 JD bOM suCessO 09/70/01476

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE INDEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se 
público o indeferimento do recurso pelo fato que, prazo de projeto não justifica a não 
execução dos serviços.
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº pROT.
eveRTOn De C bORges 012713556/02 JD PLanaLTO 08/70/4351

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS – COFIT
EDITAL DE DEfERIMENTO

a secretaria Municipal de serviços Públicos no uso de suas atribuições torna-se pú-
blico o deferimento do recurso cancelamento dos aim’s 48225,49151,53894 e 53915
COMpROMISSáRIO CóD. CONTRIB. BAIRRO Nº. pROT.
DOnizeTi DOs s FiLhO 06/70/01511 bOTaFOgO 06/70/1511

fLáVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

fISCALIZAçãO DE VIELAS
EDITAL DE INTIMAçãO

Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamen-
to das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, 
de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item 
iii, sob pena de multa.

DE: JOãO VALENTIM GUEDES – Protocolo n° 2009/10/14746 – Proprietário: 
GILBERTO pEIxOTO CARDOZO – Rua amparo – Lote 008 - Quadra 98 - Quar-
teirão 03541 - do loteamento Jd. novo Campos eliseos.
DE: pAULO ANDRADE DE MELLO – Protocolo n° 2009/70/02136 – Proprie-
tário: RUBENS BATISTA E OUTRA – Rua Dirceu Camargo Rocha – Lote 010 
- Quadra 25 - Quarteirão 04060 - do loteamento Jd. ipaussurama.
DE: DEpARTAMENTO DE DEfESA CIVIL – Protocolo n° 2005/70/00664 – Pro-
prietário: EDITH SIqUEIRA SANTOS GUSMATTI – av. Ruy Rodrigues – Lote 
010 - Quadra 81-5 - Quarteirão 03563 - do loteamento novo Campos elíseos.
DE: ELIANA CONISETE BALSAMãO – Protocolo n° 2009/10/15357 – Proprie-
tário: ERVIN MARGGRANDER – Rua vittorio zamarion – Lote 011 - Quadra i 
- Quarteirão 01549 - do loteamento Jd. Proença.
DE: JOãO RODRIGUES – Protocolo n° 2004/10/63542 – Proprietário: JOAqUIM 
RODRIGUES DA SILVA – Rua Porto Ferreira – Lote 014 - Quadra v - Quarteirão 
01950 - do loteamento vl. Lemos.

ENGº fLAVIO AUGUSTO fERRARI DE SENçO
secretário Municipal de serviços Públicos

(15, 16, 17/07)

  
RESOLUÇÃO N.º 118/2009

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso vii da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis-
posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito brasileiro, 
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
a aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos 
AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade 
processadas em 01/07/2009 à 03/07/2009 abaixo relacionados.
Ficam também notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas 
nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do 
Código de Trânsito brasileiro, apresentar eventual recurso.
PubLiQue-se e CuMPRa-se.

SERGIO MARASCO TORRECILLAS
secretário Municipal de Transportes em exercício

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INfRAçãO DE CAMpINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 01/07/2009 A 03/07/2009
enQuaDRaMenTO 500.20-MuLTa, POR naO iDenTiFiCaCaO DO COnDuTOR inFRaTOR, iMPOsTa a PessOa JuRi-
DiCa
PROCessaDas eM 02/07/2009
aau4681 n1- 81831-24 aaW0514 n1- 83147-94 aaW6676 n1- 83632-04
aFe1207 n1- 82384-54 aFF8666 n1- 83596-74 aFP0046 n1- 81409-94
agW7346 n1- 82869-64 ahg2801 n1- 82380-14 ahM4823 n1- 81868-64
ahR6513 n1- 81930-24 aiK7189 n1- 82746-44 aiK7189 n1- 82953-24
aKg1123 n1- 83460-34 aKg2716 n1- 83685-84 aKh6148 n1- 81635-44
aKW1450 n1- 82288-84 aKx3987 n1- 82905-94 aLv0524 n1- 83197-44
aMb5990 n1- 82748-64 aMg2724 n1- 83476-84 aMh9061 n1- 82364-74
anb5841 n1- 81482-54 anR6706 n1- 81713-54 anv0909 n1- 81611-24
anx8184 n1- 81934-64 aOD2117 n1- 81756-44 aOJ2515 n1- 83525-24
aPF3855 n1- 83573-64 aPM3362 n1- 83682-54 aPR6636 n1- 81815-84
aPR6639 n1- 82187-64 aPT9626 n1- 82613-34 aPT9630 n1- 82211-84
aRn9100 n1- 83217-24 aun0632 n1- 83031-34 aWa2323 n1- 82001-74
baR3646 n1- 81614-54 bCR0709 n1- 83465-84 bDY1208 n1- 83180-94
beF1717 n1- 81647-54 beF1717 n1- 81653-04 bFa8297 n1- 81361-54
bFa8297 n1- 81447-34 bFa8297 n1- 81645-34 bFa8297 n1- 82177-74
bFa8297 n1- 82189-84 bFa8297 n1- 82190-94 bFa8297 n1- 82196-44
bFa8297 n1- 82832-24 bFL8079 n1- 82059-04 bFz4628 n1- 82783-84
bgL6859 n1- 81992-94 bhg5622 n1- 83677-04 bhi6752 n1- 82945-54
biD9399 n1- 81893-94 biF9678 n1- 83244-74 bii8687 n1- 82083-14
biK8087 n1- 81586-04 biW7732 n1- 82247-04 bix1114 n1- 83399-84
biz9296 n1- 83360-24 bJa6929 n1- 81663-04 bJi8162 n1- 82971-94
bKb2481 n1- 82813-54 bKe9593 n1- 83290-94 bKF7085 n1- 81569-44
bKW8802 n1- 83264-54 bLg8356 n1- 81865-34 bLQ0845 n1- 83415-24
bLR6802 n1- 83205-14 bMh6275 n1- 81499-04 bMh6275 n1- 83293-14
bMJ5588 n1- 83193-04 bMO1992 n1- 82707-94 bMT8232 n1- 82895-04
bMu1546 n1- 81674-04 bne1854 n1- 82782-74 bnP4276 n1- 82829-04
bns4132 n1- 81588-14 bnT1020 n1- 82298-74 bnz1784 n1- 83331-64
bnz7549 n1- 81946-74 bnz7577 n1- 81666-24 bOM5084 n1- 82986-24
bOO8387 n1- 83473-54 bOP6896 n1- 83208-44 bOs3316 n1- 81777-34
bPC4176 n1- 83125-94 bPe7319 n1- 83314-04 bPO9000 n1- 83005-04
bPO9000 n1- 83350-34 bPW7002 n1- 81428-64 bPY2779 n1- 83668-24
bPY6300 n1- 83628-64 bPz1817 n1- 81303-24 bPz1888 n1- 82784-94
bPz4266 n1- 83494-44 bPz5475 n1- 82956-54 bPz6318 n1- 82721-14
bPz8319 n1- 81702-54 bPz8319 n1- 83694-64 bPz9913 n1- 82687-04
bQg3311 n1- 83307-44 bQh3201 n1- 81294-44 bQR7127 n1- 81533-14
bQR9590 n1- 83370-14 bQR9809 n1- 83690-24 bQx0191 n1- 83263-44
bRb1270 n1- 83099-54 bRn5063 n1- 83158-94 bsg9146 n1- 83470-24
bsP6217 n1- 82558-34 bsQ6356 n1- 82937-84 bTa5822 n1- 82810-24
bTa7311 n1- 81443-04 bTa7722 n1- 83176-54 bTa8002 n1- 82119-44
bTa8204 n1- 81914-84 bTa9453 n1- 83019-24 bTa9756 n1- 81328-54
bTb8280 n1- 82887-24 bTg2606 n1- 82736-54 bTg4219 n1- 82983-04
bTg4219 n1- 83487-84 bTg4668 n1- 81633-24 bTg4668 n1- 83090-74
bTg4668 n1- 83091-84 bTh1379 n1- 83658-34 bTM8666 n1- 83414-14
bTO1307 n1- 81296-64 bTR5608 n1- 83207-34 bua4170 n1- 81527-64
bua4170 n1- 81530-94 bug8225 n1- 82110-64 bug8225 n1- 82700-24
buh8863 n1- 81365-94 buh9144 n1- 81592-54 bui8565 n1- 83397-64
bus1517 n1- 81708-04 bus2121 n1- 81517-74 buW1666 n1- 82420-84
buW1666 n1- 82862-04 buW4354 n1- 81295-54 buW9100 n1- 82442-84
bux4753 n1- 81915-94 buz1594 n1- 83323-94 bva9490 n1- 81360-44
bvn9252 n1- 82062-24 bWa1053 n1- 81347-24 bWa1413 n1- 82610-04
bWD1902 n1- 82340-54 bWF2488 n1- 81599-14 bWg0367 n1- 82508-84
bWg0367 n1- 82518-74 bWg0367 n1- 82864-14 bWg0367 n1- 82993-94
bWg2129 n1- 82000-64 bWg2807 n1- 81979-74 bWg2807 n1- 82631-04
bWg3434 n1- 82692-54 bWL4794 n1- 82930-14 bWO9963 n1- 81498-04
bWQ5178 n1- 81846-64 bWR9861 n1- 82669-44 bWs4752 n1- 82031-44
bWs4753 n1- 81484-74 bWs5114 n1- 83395-44 bxC8655 n1- 83094-04
bxi0228 n1- 81925-84 bxi1576 n1- 81875-24 bxi4767 n1- 83492-24
bxL1909 n1- 83096-24 bxL1909 n1- 83315-14 bxL3440 n1- 82010-54
bYg0140 n1- 81786-14 bYL5324 n1- 82602-34 bzD3768 n1- 82089-74
bzh4361 n1- 81306-54 bzh4579 n1- 81723-44 bzh4579 n1- 82534-14
bzJ0623 n1- 82888-34 bzM7418 n1- 83317-34 bzs6465 n1- 83548-34
bzT7799 n1- 82227-24 bzT7799 n1- 82538-54 bzT8661 n1- 83688-04
CaC2565 n1- 81382-44 CaC2565 n1- 82459-34 CaM4815 n1- 83252-44
CaQ0233 n1- 81869-74 CaQ1324 n1- 81595-84 CaQ1338 n1- 83609-94
CaQ1543 n1- 82154-64 CaQ3670 n1- 82502-24 CaQ3670 n1- 83498-84
Cbn7877 n1- 83538-44 CbO6518 n1- 83254-64 Cbv5015 n1- 81436-34
Cbv5015 n1- 83524-14 Cbz4950 n1- 82663-94 CCL7574 n1- 82407-64
CCn4440 n1- 82427-44 CCT3709 n1- 83333-84 CCW3846 n1- 83385-54
CCW3846 n1- 83555-04 CCW5440 n1- 82274-54 CCW8541 n1- 83551-64
CCW8600 n1- 81700-34 CDe5063 n1- 82552-84 CDL1226 n1- 82564-94
CDL4711 n1- 83642-94 CDL8474 n1- 82643-04 CDM9417 n1- 82063-34
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CDn3370 n1- 81283-44 CDn3370 n1- 81835-64 CDn3370 n1- 82035-84
CDn3370 n1- 82333-94 CDn3370 n1- 82499-04 CDn3370 n1- 82668-34
CDn3370 n1- 83081-94 CDn3370 n1- 83178-74 CDn3370 n1- 83221-64
CDn3370 n1- 83496-64 CDu7004 n1- 83074-24 CDv5849 n1- 81348-34
CDW4320 n1- 82297-64 CDW4320 n1- 82301-04 CDY0784 n1- 82972-04
CDz0116 n1- 82865-24 CDz0211 n1- 81371-44 Ceb4749 n1- 81411-04
CeP8338 n1- 83700-14 CeQ3576 n1- 81317-54 CeY1227 n1- 82399-94
CeY2645 n1- 81326-34 Cez4664 n1- 82307-54 Cez4664 n1- 82688-14
CFb9267 n1- 83611-04 CFQ2413 n1- 81855-44 CFT5540 n1- 82837-74
Cga6080 n1- 81716-84 Cga6080 n1- 82385-64 CgC3856 n1- 82540-74
Cgs6707 n1- 81292-24 Cgs6707 n1- 81481-44 Cgs6707 n1- 82504-44
Cgs6707 n1- 83507-64 Cgs9181 n1- 81847-74 Cgu8367 n1- 83150-14
Cgv1667 n1- 81918-14 Chb6745 n1- 82601-24 Chi5496 n1- 82494-54
Chn1856 n1- 81714-64 Chn1965 n1- 82902-64 Chn1965 n1- 83462-54
Chn6706 n1- 82276-74 ChP3374 n1- 82086-44 ChR8787 n1- 81838-94
ChR8787 n1- 83175-44 Cie3146 n1- 82756-34 CiL2817 n1- 82104-04
Cix8077 n1- 83389-94 CiY0077 n1- 82496-74 CJb5330 n1- 82644-14
CJD1155 n1- 82240-44 CJD7625 n1- 83188-64 CJi0532 n1- 82072-14
CJs6996 n1- 82092-04 CJY2027 n1- 82906-04 CJY7471 n1- 81732-24
CJY7471 n1- 82120-54 CJY8822 n1- 81881-84 CJY9792 n1- 82425-24
CJY9792 n1- 82683-74 CJz6938 n1- 81839-04 CJz7541 n1- 81593-64
CKb5339 n1- 82381-24 CKb6968 n1- 83604-44 CKF4010 n1- 82753-04
CKF4010 n1- 82754-14 CKg1112 n1- 83568-14 CKg1348 n1- 81851-04
CKg1348 n1- 82352-64 CKg3900 n1- 81969-84 CKg9284 n1- 82900-44
CKi9530 n1- 81458-34 CKK2419 n1- 82135-94 CKx6873 n1- 81524-34
CKx6873 n1- 82932-34 CKx6873 n1- 83115-04 CKx6916 n1- 82830-04
CKx7533 n1- 82469-24 CKx7973 n1- 81897-24 CKY8918 n1- 83585-74
CLh1982 n1- 82898-24 CLL2779 n1- 82938-94 CLL4079 n1- 81805-94
CLu5152 n1- 81963-24 CLu5442 n1- 83625-34 CLu5442 n1- 83634-14
CLu5936 n1- 83212-84 CLu5936 n1- 83220-54 CLu8488 n1- 83232-64
CLW1115 n1- 82695-84 CMK5929 n1- 82125-04 CMM1867 n1- 83251-34
CnC3648 n1- 82560-54 Cni5039 n1- 81699-24 CnO2599 n1- 83294-24
CnO2630 n1- 83267-84 CnQ1946 n1- 81656-34 CnQ1946 n1- 82914-74
CnQ5721 n1- 81397-84 CnQ5952 n1- 81464-94 CnQ7804 n1- 81314-24
CnW0340 n1- 82169-04 Cnx9534 n1- 82886-14 COi2471 n1- 82507-74
COK7038 n1- 81668-44 COM0083 n1- 82576-04 COW2688 n1- 83478-04
COz0521 n1- 81370-34 COz0521 n1- 82353-74 COz0521 n1- 82361-44
COz0521 n1- 82408-74 COz0521 n1- 82484-64 COz0521 n1- 82514-34
COz0521 n1- 82685-94 COz0521 n1- 82701-34 COz0521 n1- 82994-04
COz0521 n1- 83029-14 COz0521 n1- 83100-64 COz0521 n1- 83117-14
COz7964 n1- 82533-04 COz7964 n1- 83167-74 CPg4495 n1- 81962-14
CPg8695 n1- 81293-34 CPg8894 n1- 83516-44 CPJ7813 n1- 81752-04
CPK1688 n1- 83219-44 CPM0143 n1- 81990-74 CPO7936 n1- 83300-84
CPO9997 n1- 82454-94 CPR5316 n1- 82194-24 CPu0338 n1- 83051-14
CPu0606 n1- 83361-34 CPu4793 n1- 81520-04 CPu5512 n1- 82428-54
CPu9769 n1- 82852-04 CPz3373 n1- 82228-34 CPz3793 n1- 83619-84
CPz4251 n1- 81927-04 CPz8735 n1- 83349-24 CPz8802 n1- 81707-04
CQb0307 n1- 81514-44 CQh2183 n1- 82345-04 CQh2263 n1- 82346-04
CQh2835 n1- 83330-54 CQh2987 n1- 81856-54 CQh4007 n1- 81423-14
CQh4028 n1- 82014-94 CQh4323 n1- 83364-64 CQh5245 n1- 81567-24
CQh5559 n1- 81497-94 CQh6325 n1- 81561-74 CQK0080 n1- 81574-94
CQK0080 n1- 81594-74 CQO7022 n1- 81693-74 CQO7022 n1- 83701-24
CQR1747 n1- 81285-64 CQR1747 n1- 81286-74 CQR1747 n1- 81660-74
CQR1747 n1- 81837-84 CQv5417 n1- 82338-34 CQW2804 n1- 83675-94
CRa4143 n1- 81463-84 CRD5219 n1- 81623-34 CRO1661 n1- 82117-24
CRQ9957 n1- 81323-04 Csb6049 n1- 83035-74 CsD2968 n1- 83304-14
Cse9337 n1- 81504-54 Csv0500 n1- 81462-74 Csv0500 n1- 82657-34
Csv0500 n1- 83697-94 Csv9762 n1- 82287-74 Csv9762 n1- 82314-14
CsY1452 n1- 81583-74 Csz2073 n1- 82841-04 CTa6748 n1- 82311-94
CTb1608 n1- 82536-34 CTh7778 n1- 83276-64 CTM1120 n1- 81419-84
CTP0358 n1- 82868-54 CTP1314 n1- 82880-64 CTP2193 n1- 81538-64
CTP3730 n1- 83663-84 CTP4144 n1- 82341-64 CTP5661 n1- 81938-04
CTP7793 n1- 82785-04 CTP9061 n1- 81798-24 CTY9992 n1- 82959-84
Cub0123 n1- 81937-94 Cub0223 n1- 82651-84 Cub0240 n1- 83282-14
Cub0253 n1- 82336-14 Cub0590 n1- 81578-24 CvJ9044 n1- 81388-04
CvJ9044 n1- 81532-04 CvJ9044 n1- 81549-64 CvJ9044 n1- 81596-94
CvJ9776 n1- 83627-54 CvK6751 n1- 83653-94 CvL4187 n1- 82017-14
CvO8539 n1- 82982-94 CvO8539 n1- 83686-94 CvP1835 n1- 83601-14
CvP4766 n1- 81876-34 CvP4767 n1- 82877-34 CvP8780 n1- 81859-84
Cvv1080 n1- 81632-14 Cvv1080 n1- 82891-64 CvY9426 n1- 82005-04
CWC9346 n1- 82543-04 CWg0191 n1- 81907-14 CWg2059 n1- 82479-14
CWg2570 n1- 83126-04 CWg2570 n1- 83129-24 CWg2829 n1- 82439-54
CWg5370 n1- 82713-44 CWg5370 n1- 83116-04 CWg9490 n1- 83007-14
CWJ1683 n1- 81803-74 CWJ7133 n1- 81555-14 CWJ7491 n1- 81878-54
CWK0446 n1- 81936-84 CWK0446 n1- 81964-34 CWz5963 n1- 81830-14
CWz6822 n1- 82506-64 CWz7299 n1- 82304-24 Cxa1509 n1- 82056-74
Cxa4514 n1- 83527-44 CxC2651 n1- 82819-04 CxC3703 n1- 82626-54
CxD0432 n1- 83339-34 CxD2930 n1- 81467-14 CxD3957 n1- 81522-14
CxD7544 n1- 81993-04 Cxg6708 n1- 83477-94 Cxi8349 n1- 83181-04
CxM8099 n1- 82520-94 CxR5979 n1- 81456-14 CxT1009 n1- 82954-34
CxT2763 n1- 83508-74 Cxv6301 n1- 83506-54 CxW5197 n1- 82727-74
Cxx1841 n1- 83086-34 Cxx1841 n1- 83495-54 CYa2408 n1- 83230-44
CYb0274 n1- 83000-54 CYi4240 n1- 83042-34 CYM5530 n1- 82342-74
CYO7816 n1- 82878-44 CYR3351 n1- 82486-84 CYs6699 n1- 82662-84
CYT4058 n1- 82816-84 CYu8549 n1- 82174-44 CYW6771 n1- 82838-84
CYW7154 n1- 82597-94 CYx9313 n1- 81490-24 CYz5370 n1- 83646-24
CYz6077 n1- 82658-44 CYz7111 n1- 81350-54 CYz7111 n1- 81472-64
CYz7111 n1- 81473-74 CYz7111 n1- 81887-34 CYz7111 n1- 82415-34
CYz7111 n1- 82763-04 CYz9269 n1- 81640-94 Cza9844 n1- 82705-74
CzD1670 n1- 82200-84 Czg3632 n1- 83112-74 Czi9130 n1- 81634-34
Czi9564 n1- 82202-04 CzJ7410 n1- 83491-14 CzJ9492 n1- 82977-44
CzL4732 n1- 82178-84 Czn2073 n1- 82978-54 CzQ6036 n1- 83467-04
Dae8575 n1- 82406-54 Dah0982 n1- 82730-04 Dah5427 n1- 82374-64
Dah5474 n1- 83004-94 Dah7361 n1- 82222-84 DaL3303 n1- 82870-74
Dan3984 n1- 81493-54 DaO1850 n1- 82893-84 DaO9373 n1- 82772-84
DaR4665 n1- 81454-04 DaR4665 n1- 81455-04 DaT0178 n1- 83177-64
DaT0203 n1- 81407-74 DaT1408 n1- 81942-34 DaT1435 n1- 82603-44
DaT6401 n1- 81349-44 DaW8723 n1- 81978-64 Dax0610 n1- 83509-84
Dax8411 n1- 81718-04 Dax8411 n1- 82569-34 Dax8829 n1- 83319-54
DaY0012 n1- 82591-34 Dba7803 n1- 83501-04 Dba9944 n1- 81440-74
Dbb2622 n1- 83639-64 Dbb2663 n1- 82557-24 Dbb2959 n1- 82627-64
Dbb3293 n1- 82242-64 Dbb3358 n1- 82391-14 Dbb3578 n1- 83684-74
Dbb3808 n1- 82078-74 Dbb4263 n1- 81486-94 Dbb4263 n1- 82477-04
Dbb4401 n1- 81480-34 Dbb4407 n1- 81987-44 Dbb4605 n1- 82843-24
Dbb4605 n1- 83010-44 Dbb4815 n1- 83044-54 Dbb5047 n1- 81664-04
Dbb5370 n1- 83661-64 Dbb5730 n1- 82686-04 Dbb5772 n1- 81351-64
Dbb6394 n1- 81745-44 Dbb6901 n1- 82584-74 Dbb9967 n1- 81840-04
Dbb9967 n1- 82049-04 Dbe0830 n1- 82732-14 Dbe3781 n1- 82780-54
Dbe5421 n1- 82615-54 Dbh1430 n1- 82545-14 Dbh1430 n1- 82630-94
DbJ1129 n1- 82074-34 DbJ1129 n1- 82789-34 DbJ1162 n1- 83306-34
DbJ1398 n1- 81308-74 DbJ3851 n1- 83638-54 DbJ3851 n1- 83666-04
DbJ4848 n1- 82581-44 DbJ6171 n1- 82327-34 DbJ8061 n1- 82253-64
DbM1141 n1- 81734-44 Dbn2161 n1- 82856-44 Dbn2161 n1- 83499-94
Dbn3865 n1- 82409-84 Dbn3892 n1- 81704-74 DbP4615 n1- 83503-24
Dbs4334 n1- 83540-64 Dbs5456 n1- 83580-24 Dbs5881 n1- 83440-54
Dbs5884 n1- 82460-44 Dbs5925 n1- 82703-54 Dbs6030 n1- 83065-44
Dbs6079 n1- 82292-14 Dbs8601 n1- 82371-34 Dbs8601 n1- 82530-84
Dbs9875 n1- 82907-04 DbW6381 n1- 81774-04 DbY0244 n1- 83597-84
DbY1740 n1- 83543-94 DbY2034 n1- 83669-34 DbY4166 n1- 81888-44
DbY5018 n1- 83337-14 DbY5464 n1- 83589-04 DbY6150 n1- 81540-84
DbY6276 n1- 82807-04 DbY7602 n1- 81442-94 Dbz1415 n1- 82941-14
DCC4178 n1- 83581-34 DCD0023 n1- 82100-74 DCD1691 n1- 81405-54
DCD5276 n1- 81737-74 DCD7281 n1- 83229-34 DCg4656 n1- 81836-74
DCg4656 n1- 83374-54 DCg7002 n1- 83505-44 DCg8136 n1- 83162-24
DCh9174 n1- 83033-54 DCK2028 n1- 82539-64 DCK4839 n1- 81872-04
DCK6605 n1- 81329-64 DCn2333 n1- 81808-14 DCO7901 n1- 83305-24
DCO7911 n1- 82305-34 DCv4787 n1- 81281-24 DCv4787 n1- 83098-44
DCv4787 n1- 83101-74 DCY2661 n1- 82055-64 DCY2715 n1- 83621-04
DCY3028 n1- 83631-94 DCY3133 n1- 83607-74 DCY4533 n1- 82632-04
DDa7160 n1- 82091-94 DDC1882 n1- 81338-44 DDD1321 n1- 82955-44
DDe3456 n1- 81870-84 DDi9721 n1- 82903-74 DDJ0106 n1- 81465-04
DDJ0176 n1- 81502-34 DDJ0176 n1- 83020-34 DDJ1462 n1- 82973-04

DDJ1757 n1- 81605-74 DDJ2156 n1- 81922-54 DDJ6154 n1- 83562-64
DDJ9637 n1- 82239-34 DDJ9975 n1- 82590-24 DDK9497 n1- 81477-04
DDK9497 n1- 81478-14 DDK9497 n1- 81479-24 DDL3385 n1- 82163-44
DDL3385 n1- 82671-64 DDL3385 n1- 82672-74 DDL3385 n1- 82857-54
DDL9876 n1- 82550-64 DDL9876 n1- 83075-34 DDn1678 n1- 81332-94
DDn1678 n1- 82567-14 DDn1678 n1- 83570-34 DDn5746 n1- 83519-74
DDn7613 n1- 81744-34 DDn7625 n1- 82012-74 DDn8445 n1- 82487-94
DDn8947 n1- 82616-64 DDQ0766 n1- 82996-14 DDQ2335 n1- 82171-14
DDR7523 n1- 81424-24 DDR9873 n1- 82961-04 DDs6177 n1- 82308-64
DDu9343 n1- 81862-04 DDv0555 n1- 82362-54 DDv1119 n1- 82859-74
DDv1188 n1- 82874-04 DDv1272 n1- 81570-54 DDv1635 n1- 81689-34
DDv2548 n1- 83095-14 DDv2781 n1- 82655-14 DDv2781 n1- 82771-74
DDv2781 n1- 82842-14 DDv2781 n1- 83382-24 DDv6374 n1- 82988-44
DDv7247 n1- 81804-84 DDv7309 n1- 82979-64 DDv7452 n1- 81334-04
DDv7600 n1- 83286-54 DDv8221 n1- 83461-44 DDv8983 n1- 82515-44
DDY5708 n1- 82596-84 DDY5708 n1- 82802-54 DDY5781 n1- 81584-84
Dee6401 n1- 82645-24 Den3299 n1- 82050-14 DeW4066 n1- 82498-94
DeW5592 n1- 81353-84 DeY3721 n1- 81724-54 DeY5486 n1- 82101-84
DeY6133 n1- 82421-94 DeY6272 n1- 81495-74 DeY6703 n1- 83122-64
DeY7780 n1- 82624-34 DeY8226 n1- 81759-74 DFe1422 n1- 83599-04
DFe1542 n1- 82678-24 DFe2449 n1- 83296-44 DFe5874 n1- 83626-44
DFe5901 n1- 82003-94 DFe8030 n1- 81972-04 DFe8030 n1- 81985-24
DFe8030 n1- 82157-94 DFe8030 n1- 82917-04 DFe9193 n1- 82704-64
DFe9345 n1- 81910-44 DFe9549 n1- 83082-04 DFF1426 n1- 82337-24
DFh0296 n1- 83006-04 DFi4867 n1- 81362-64 DFi7133 n1- 81953-34
DFi7235 n1- 81982-04 DFi7235 n1- 82818-04 DFJ7405 n1- 82006-14
DFK5275 n1- 82957-64 DFK6759 n1- 81604-64 DFL4184 n1- 82032-54
DFL6465 n1- 81343-94 DFL6465 n1- 81685-04 DFn0046 n1- 82738-74
DFn7133 n1- 82413-14 DFn7133 n1- 82649-64 DFn7133 n1- 82722-24
DFn7133 n1- 83383-34 DFn7133 n1- 83471-34 DFn8681 n1- 83624-24
DFP8081 n1- 82180-04 DFP8081 n1- 83702-34 DFs6505 n1- 83635-24
DFs9228 n1- 82673-84 DFs9228 n1- 82674-94 DFT9672 n1- 81771-84
DFu1683 n1- 82947-74 DFu2164 n1- 83346-04 DFu2497 n1- 82743-14
DFu3211 n1- 82121-64 DFu4120 n1- 81600-24 DFu4565 n1- 83412-04
DFu5663 n1- 81403-34 DFu5663 n1- 82817-94 DFu7077 n1- 83297-54
DFu7208 n1- 82801-44 DFu7912 n1- 83280-04 DFu8297 n1- 81372-54
DFu8298 n1- 83345-94 DFu9183 n1- 81612-34 DFu9185 n1- 81525-44
DFW5061 n1- 82675-04 DFY9042 n1- 81720-14 DFz2634 n1- 82882-84
DFz3142 n1- 82404-34 DFz4347 n1- 81740-04 DFz5624 n1- 82762-94
DFz6572 n1- 82637-54 DFz6572 n1- 82667-24 Dgg4777 n1- 82661-74
DgK7718 n1- 81753-14 DgK8393 n1- 82220-64 DgO5540 n1- 83352-54
DgQ2203 n1- 81402-24 DgQ9704 n1- 81947-84 DgQ9704 n1- 81966-54
DgW0664 n1- 83618-74 DgW1146 n1- 81418-74 DgW1146 n1- 83072-04
DgW2534 n1- 83444-94 DgW2867 n1- 81373-64 DgW3330 n1- 82952-14
DgW3330 n1- 83012-64 DgW3330 n1- 83013-74 DgW3330 n1- 83053-34
DgW3330 n1- 83056-64 DgW3508 n1- 82390-04 DgW4689 n1- 81652-04
DgW4689 n1- 82757-44 DgW4689 n1- 82761-84 DgW5803 n1- 81589-24
DgW5943 n1- 82151-34 DgW8170 n1- 83367-94 DgW9202 n1- 82114-04
DgW9519 n1- 83532-94 Dgx3802 n1- 81879-64 Dgx3802 n1- 82271-24
Dgz2359 n1- 82989-54 DhF3542 n1- 81615-64 DhF3647 n1- 83475-74
Dhg5251 n1- 82181-04 DhK9795 n1- 82377-94 DhO6414 n1- 83052-24
DhO6992 n1- 81298-84 DhQ3106 n1- 82839-94 DhQ7296 n1- 82881-74
DhR5315 n1- 83592-34 DhR5833 n1- 81449-54 DhR5833 n1- 81547-44
DhR5833 n1- 82011-64 DhR6313 n1- 82084-24 DhR7477 n1- 81448-44
DhR8550 n1- 82354-84 DhR8700 n1- 81782-84 DhR9473 n1- 83070-94
DhR9473 n1- 83430-64 DhR9770 n1- 83534-04 DhR9980 n1- 83371-24
Dhs3079 n1- 81795-04 DhT1366 n1- 83355-84 DhT3045 n1- 83047-84
DhT3045 n1- 83588-04 DhT5750 n1- 82170-04 DhT5867 n1- 82339-44
DhW3365 n1- 83613-24 DhY0059 n1- 83030-24 DhY0946 n1- 83447-14
DhY1317 n1- 81885-14 DhY1864 n1- 82219-54 DhY2238 n1- 82176-64
DhY2238 n1- 82904-84 DhY2444 n1- 81806-04 DhY2990 n1- 83353-64
DhY3207 n1- 83130-34 DhY4092 n1- 82332-84 DhY4261 n1- 82309-74
DhY5219 n1- 82041-34 DhY5219 n1- 82097-44 DhY5680 n1- 82461-54
DhY7454 n1- 83617-64 DhY8022 n1- 83223-84 DhY8977 n1- 81735-54
DhY8977 n1- 81850-04 DhY8977 n1- 81926-94 DhY8977 n1- 82350-44
DhY8977 n1- 82414-24 DhY8977 n1- 82642-04 Die2493 n1- 82260-24
DiF2960 n1- 82911-44 DiL8101 n1- 82147-04 Din5392 n1- 82465-94
Din5392 n1- 83001-64 DiP0919 n1- 82444-04 DiQ6921 n1- 81871-94
Diu3163 n1- 82249-24 Diu8322 n1- 81608-04 Diu8473 n1- 82244-84
Div3781 n1- 82586-94 Div3781 n1- 82892-74 DiW9294 n1- 81770-74
Dix1033 n1- 82574-84 Dix5665 n1- 83556-04 Dix6722 n1- 83249-14
DiY3051 n1- 82431-84 DiY5232 n1- 81778-44 DJa4364 n1- 83391-04
DJb1939 n1- 82008-34 DJD0928 n1- 82604-54 DJF4405 n1- 83680-34
DJg3390 n1- 81984-14 DJg5370 n1- 81379-14 DJg5370 n1- 81414-34
DJh1271 n1- 83541-74 DJO4138 n1- 83431-74 DJO5465 n1- 82998-34
DJP0300 n1- 82608-94 DJP3734 n1- 83547-24 DJW2353 n1- 81950-04
DJW5606 n1- 81894-04 DJW5606 n1- 83340-44 DKa9647 n1- 81468-24
DKb3458 n1- 81336-24 DKD0379 n1- 83046-74 DKD1912 n1- 82197-54
DKD1940 n1- 83455-94 DKD4130 n1- 82611-14 DKD5147 n1- 82118-34
DKD5224 n1- 83368-04 DKD5311 n1- 83390-04 DKD5558 n1- 82126-04
DKD5949 n1- 82422-04 DKD7044 n1- 83523-04 DKD7906 n1- 82505-54
DKD7906 n1- 83571-44 DKD8027 n1- 81558-44 DKD8630 n1- 82997-24
DKD9639 n1- 82861-94 DKD9890 n1- 83687-04 DKe3627 n1- 81726-74
DKe3627 n1- 83127-04 DKe9906 n1- 81340-64 DKe9906 n1- 82132-64
DKe9906 n1- 82451-64 DKe9906 n1- 83201-84 DKO5088 n1- 83366-84
DKP8512 n1- 81712-44 DKQ5340 n1- 82028-14 DKR8635 n1- 81864-24
DKR8635 n1- 82480-24 DKT0212 n1- 82343-84 DKT3820 n1- 81860-94
DKT8521 n1- 82217-34 DKT8629 n1- 83144-64 DKT8691 n1- 83454-84
DKW0565 n1- 81976-44 DKY4278 n1- 81711-34 DKY4373 n1- 83021-44
DKY4599 n1- 82897-14 DKY4654 n1- 83637-44 DKY5745 n1- 83316-24
DKY6527 n1- 82641-94 DKY6527 n1- 83118-24 DKY7391 n1- 82696-94
DKY7391 n1- 82697-04 DKY8044 n1- 83500-04 DKY8747 n1- 82162-34
DKY9241 n1- 81920-34 DKY9858 n1- 83351-44 DKY9877 n1- 83667-14
DKz6689 n1- 82482-44 DLa4689 n1- 81396-74 DLC1891 n1- 81568-34
DLg0402 n1- 83179-84 DLn1940 n1- 83484-54 DLn2434 n1- 81508-94
DLP5711 n1- 83575-84 DLs1907 n1- 81618-94 DLu7206 n1- 83153-44
DLu7206 n1- 83155-64 DMD0481 n1- 82949-94 DMD1113 n1- 81291-14
DMD1716 n1- 83054-44 DMe7592 n1- 82799-24 DMF9380 n1- 81309-84
DMh0012 n1- 81391-24 DMh4952 n1- 82401-04 DMh9565 n1- 82676-04
DMh9565 n1- 82974-14 DMi8561 n1- 82820-14 DMn1027 n1- 83502-14
DMn1043 n1- 83332-74 DMn3326 n1- 81667-34 DMn5150 n1- 82731-04
DMn5371 n1- 81793-84 DMn8381 n1- 81290-04 DMn8381 n1- 83321-74
DMO0054 n1- 82124-94 DMO0054 n1- 83061-04 DMO1708 n1- 83681-44
DMO1998 n1- 82386-74 DMO1998 n1- 82436-24 DMO1998 n1- 83110-54
DMO2190 n1- 83039-04 DMO2301 n1- 82578-14 DMO2695 n1- 81435-24
DMO3294 n1- 82524-24 DMO3294 n1- 82546-24 DMO3873 n1- 82940-04
DMO4333 n1- 83154-54 DMO4904 n1- 81730-04 DMO5069 n1- 83104-04
DMO5367 n1- 82106-24 DMO5647 n1- 81289-04 DMO5647 n1- 83093-04
DMO6223 n1- 82203-04 DMO6428 n1- 83152-34 DMO6529 n1- 82712-34
DMO6529 n1- 82890-54 DMO7186 n1- 82638-64 DMO7186 n1- 82715-64
DMO7785 n1- 81998-44 DMO7868 n1- 83437-24 DMO7902 n1- 82749-74
DMO8482 n1- 82553-94 DMO8563 n1- 81302-14 DMO8923 n1- 82693-64
DMO9180 n1- 82207-44 DMO9332 n1- 83590-14 DMR8021 n1- 81943-44
DMT7731 n1- 82433-04 DMu0865 n1- 83379-04 DMu4315 n1- 81631-04
DMu4753 n1- 81638-74 DMu4753 n1- 81873-04 DMu4883 n1- 82742-04
DMu5797 n1- 83283-24 DMu8360 n1- 81767-44 DMv3736 n1- 82243-74
DMv8276 n1- 83023-64 DMW5052 n1- 83068-74 DMx7386 n1- 83342-64
DMY9356 n1- 81352-74 DMY9392 n1- 82445-04 Dna1454 n1- 82737-64
Dna1454 n1- 82933-44 Dnb7284 n1- 83381-14 Dne7449 n1- 81528-74
Dnh0670 n1- 81363-74 Dnh5873 n1- 82131-54 DnK3160 n1- 81613-44
DnL4340 n1- 82526-44 DnM8712 n1- 81886-24 DnQ4259 n1- 83151-24
DnQ5023 n1- 81986-34 DnQ9265 n1- 83386-64 Dns2316 n1- 81940-14
Dns6885 n1- 83077-54 Dns6885 n1- 83554-94 DnT6555 n1- 81703-64
DnT6771 n1- 81377-04 DnT6857 n1- 81883-04 DnT6900 n1- 83578-04
DnT7442 n1- 82821-24 DnT7668 n1- 82623-24 DnT8049 n1- 81601-34
DnT8102 n1- 83405-34 DnT8176 n1- 83623-14 DnT8311 n1- 81383-54
DnT8591 n1- 82571-54 DnT8950 n1- 81590-34 DnT9673 n1- 82547-34
Dnu0402 n1- 83566-04 Dnu1414 n1- 82927-94 Dnu1414 n1- 83275-54
Dnu1414 n1- 83394-34 Dnv2385 n1- 83622-04 Dnv2999 n1- 82779-44
Dnv3065 n1- 81779-54 DnW1847 n1- 81410-04 DnW4380 n1- 82108-44
DnW4380 n1- 83530-74 DnW6016 n1- 82281-14 DnW6016 n1- 82315-24
DnW6016 n1- 82317-44 DnW6016 n1- 82556-14 DnW6016 n1- 82575-94
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DnW6016 n1- 82776-14 DnW6016 n1- 82920-24 DnW6016 n1- 82921-34
DnW6016 n1- 82928-04 DnW6016 n1- 83062-14 DnY0027 n1- 83674-84
DnY0063 n1- 83457-04 DnY0092 n1- 82370-24 DnY0297 n1- 82426-34
DnY0722 n1- 81819-14 DnY0792 n1- 82467-04 DnY0955 n1- 81506-74
DnY0961 n1- 81892-84 DnY0986 n1- 81715-74 DnY1207 n1- 81965-44
DnY1500 n1- 81625-54 DnY1723 n1- 82777-24 DnY2061 n1- 82739-84
DnY2350 n1- 81297-74 DnY2494 n1- 83393-24 DnY3600 n1- 82826-74
DnY3754 n1- 83649-54 DnY3900 n1- 82990-64 DnY4584 n1- 81717-94
DnY4635 n1- 83458-14 DnY5064 n1- 83449-34 DnY5449 n1- 81945-64
DnY6405 n1- 82468-14 DnY7272 n1- 82248-14 DnY7272 n1- 82348-24
DnY7474 n1- 81650-84 DnY8151 n1- 81677-24 DnY9253 n1- 82751-94
DnY9351 n1- 82822-34 DnY9375 n1- 81331-84 DnY9797 n1- 81895-04
DnY9858 n1- 82432-94 DnY9858 n1- 83049-04 DnY9858 n1- 83059-94
DnY9858 n1- 83421-84 DnY9970 n1- 82744-24 Dnz2712 n1- 82606-74
Dnz7591 n1- 82796-04 DOM2549 n1- 82398-84 DOM2549 n1- 82814-64
DOM2549 n1- 82815-74 DOM2549 n1- 82824-54 DOP1463 n1- 81948-94
DOQ9226 n1- 82266-84 DOz0542 n1- 83463-64 DOz3265 n1- 83245-84
DPa4411 n1- 81636-54 DPb0781 n1- 81648-64 DPb0781 n1- 81649-74
DPb0781 n1- 82027-04 DPb0781 n1- 82312-04 DPb5905 n1- 82144-74
DPb9056 n1- 82129-34 DPD8622 n1- 83422-94 DPe9490 n1- 81354-94
DPK0027 n1- 81563-94 DPM7730 n1- 82561-64 DPn1695 n1- 81975-34
DPP5380 n1- 83479-04 DPT0349 n1- 82367-04 DPv2111 n1- 83284-34
DPv2178 n1- 83645-14 DPv3273 n1- 83160-04 DPv3762 n1- 82158-04
DQC0081 n1- 83493-34 DQC0255 n1- 82473-64 DQC1637 n1- 82809-14
DQC2967 n1- 82729-94 DQC4296 n1- 82320-74 DQC4791 n1- 82022-64
DQC4970 n1- 81401-14 DQD7637 n1- 81505-64 DQD7943 n1- 83423-04
DQD8032 n1- 81675-04 DQD8162 n1- 83517-54 DQe8631 n1- 82766-24
DQg7663 n1- 82980-74 DQg7663 n1- 83107-24 DQg7663 n1- 83109-44
DQi0327 n1- 81390-14 DQi0494 n1- 83518-64 DQi1383 n1- 81748-74
DQi1680 n1- 82394-44 DQi1697 n1- 81450-64 DQi1697 n1- 81673-94
DQi1697 n1- 82491-24 DQi1697 n1- 82656-24 DQi1697 n1- 83513-14
DQi1985 n1- 83038-04 DQi3053 n1- 83192-04 DQi3081 n1- 82804-74
DQi3092 n1- 82791-54 DQi4517 n1- 81620-04 DQi4605 n1- 82146-94
DQi5246 n1- 82572-64 DQi5492 n1- 83656-14 DQi5832 n1- 81750-94
DQi5951 n1- 83670-44 DQi6057 n1- 82548-44 DQi6129 n1- 82179-94
DQi6402 n1- 81909-34 DQi6501 n1- 82356-04 DQi6709 n1- 81474-84
DQi6828 n1- 83593-44 DQi7259 n1- 82948-84 DQi7455 n1- 83584-64
DQi7671 n1- 82134-84 DQi7671 n1- 83326-14 DQi8107 n1- 82185-44
DQi8107 n1- 82282-24 DQi8194 n1- 81882-94 DQi8264 n1- 82051-24
DQi8299 n1- 83242-54 DQi8374 n1- 82018-24 DQi8374 n1- 82245-94
DQi8837 n1- 83691-34 DQi8946 n1- 82058-94 DQi8946 n1- 82760-74
DQi9176 n1- 81825-74 DQi9603 n1- 81710-24 DQi9603 n1- 83481-24
DQi9690 n1- 82293-24 DQi9735 n1- 81509-04 DQi9911 n1- 82325-14
DQi9911 n1- 82987-34 DQi9911 n1- 83092-94 DQi9911 n1- 83302-04
DQK7600 n1- 81376-94 DQK7665 n1- 82453-84 DQK7665 n1- 83105-04
DQK7665 n1- 83435-04 DQL1201 n1- 82183-24 DQL3027 n1- 82883-94
DQL3070 n1- 82922-44 DQM0268 n1- 81426-44 DQM0268 n1- 82429-64
DQO7460 n1- 83451-54 DQP7213 n1- 83396-54 DQP7270 n1- 83256-84
DQP8923 n1- 81775-14 DQP9078 n1- 82981-84 DQP9118 n1- 81437-44
DQP9118 n1- 83486-74 DQs7237 n1- 83016-04 DQs7627 n1- 82230-54
DQs7785 n1- 81345-04 DQT5485 n1- 81475-94 DQT7791 n1- 83602-24
DQT9149 n1- 81820-24 DQW0079 n1- 81912-64 DQW0120 n1- 82798-14
DQW0812 n1- 83564-84 DQW2979 n1- 83511-04 DQW3439 n1- 81722-34
DQW3439 n1- 83659-44 DQW3709 n1- 81941-24 DQW5433 n1- 83563-74
DQW6345 n1- 81412-14 DQW6345 n1- 81413-24 DQW7485 n1- 81772-94
DQY0014 n1- 81622-24 DQY0154 n1- 83488-94 DQY0274 n1- 81318-64
DQY0300 n1- 82275-64 DQY0632 n1- 81489-14 DQY0632 n1- 82689-24
DQY0632 n1- 82999-44 DQY0632 n1- 83141-34 DQY0632 n1- 83143-54
DQY0632 n1- 83338-24 DQY0671 n1- 82259-14 DQY1123 n1- 81453-94
DQY1211 n1- 83445-04 DQY1382 n1- 82614-44 DQY1463 n1- 81956-64
DQY1756 n1- 82403-24 DQY1757 n1- 83102-84 DQY1757 n1- 83258-04
DQY1757 n1- 83291-04 DQY2053 n1- 82708-04 DQY2053 n1- 83417-44
DQY2053 n1- 83436-14 DQY2074 n1- 82198-64 DQY2230 n1- 82155-74
DQY2425 n1- 81781-74 DQY2644 n1- 81848-84 DQY2644 n1- 83169-94
DQY3064 n1- 81417-64 DQY3106 n1- 82246-04 DQY3230 n1- 81807-04
DQY3368 n1- 82326-24 DQY3966 n1- 82065-54 DQY4002 n1- 82916-94
DQY4522 n1- 82165-64 DQY4663 n1- 83214-04 DQY4734 n1- 82443-94
DQY4786 n1- 82797-04 DQY4812 n1- 82582-54 DQY4816 n1- 82136-04
DQY4843 n1- 81404-44 DQY4942 n1- 81553-04 DQY5060 n1- 82860-84
DQY5274 n1- 83187-54 DQY5394 n1- 82066-64 DQY5493 n1- 82402-14
DQY6108 n1- 81967-64 DQY6207 n1- 82268-04 DQY6246 n1- 82368-04
DQY6958 n1- 83359-14 DQY7128 n1- 83453-74 DQY7197 n1- 82290-04
DQY7470 n1- 82913-64 DQY7683 n1- 81801-54 DQY7683 n1- 82082-04
DQY7702 n1- 82963-14 DQY7889 n1- 82466-04 DQY8707 n1- 82915-84
DQY8707 n1- 83139-14 DQY8707 n1- 83582-44 DQY8850 n1- 83257-94
DQY9148 n1- 82682-64 DQY9866 n1- 82665-04 DQz6650 n1- 81415-44
DRb3062 n1- 81518-84 DRC5471 n1- 83103-94 DRe9721 n1- 82143-64
DRF0847 n1- 82931-24 DRF0847 n1- 83036-84 DRg0344 n1- 82939-04
DRg4698 n1- 83514-24 DRg8082 n1- 82447-24 DRg9770 n1- 82863-04
DRh1548 n1- 83586-84 DRJ5314 n1- 81785-04 DRJ9198 n1- 81705-84
DRJ9198 n1- 83560-44 DRK9403 n1- 82529-74 DRK9403 n1- 83387-74
DRM4348 n1- 81917-04 DRP0597 n1- 82349-34 DRP5032 n1- 81999-54
DRP5032 n1- 83510-94 DRP6388 n1- 81573-84 DRs1905 n1- 82855-34
DRT1949 n1- 81425-34 DRT5965 n1- 81510-04 DRu4004 n1- 82215-14
DRu5205 n1- 83270-04 DsD2296 n1- 81337-34 DsD2329 n1- 83418-54
DsD5709 n1- 81387-94 DsD5709 n1- 81446-24 DsD5709 n1- 82936-74
DsD5715 n1- 82411-04 DsD6069 n1- 81319-74 DsD9691 n1- 81284-54
Dse0043 n1- 82009-44 Dse0089 n1- 81709-14 Dse3399 n1- 82635-34
Dse3827 n1- 83011-54 Dse4133 n1- 81849-94 Dse4174 n1- 81422-04
Dsg8712 n1- 81889-54 Dsh0354 n1- 83614-34 Dsh0695 n1- 81757-54
Dsh1126 n1- 83224-94 Dsh1296 n1- 83531-84 Dsh3718 n1- 81810-34
Dsi0673 n1- 81763-04 DsJ2045 n1- 82412-04 DsJ6062 n1- 81828-04
DsK4316 n1- 81496-84 DsK5768 n1- 83084-14 Dsn0369 n1- 82359-24
Dsn0415 n1- 82532-04 Dsn1019 n1- 82984-04 Dsn1317 n1- 83148-04
Dsn1540 n1- 82970-84 Dsn2160 n1- 83698-04 Dsn2166 n1- 83301-94
Dsn2219 n1- 81392-34 Dsn2833 n1- 81905-04 Dsn3738 n1- 81548-54
Dsn4666 n1- 83260-14 Dsn5001 n1- 82229-44 Dsn5189 n1- 81529-84
Dsn5770 n1- 82221-74 Dsn6011 n1- 82462-64 Dsn6099 n1- 83278-84
Dsn6162 n1- 82156-84 Dsn6178 n1- 82492-34 Dsn6727 n1- 83064-34
Dsn6852 n1- 83673-74 Dsn6928 n1- 81697-04 Dsn6964 n1- 83644-04
Dsn7773 n1- 83640-74 Dsn8001 n1- 81931-34 Dsn8551 n1- 82716-74
Dsn8633 n1- 81654-14 Dsn9237 n1- 83120-44 Dsn9373 n1- 81333-04
Dsn9931 n1- 81996-24 Dsn9984 n1- 82684-84 DsO2293 n1- 82726-64
DsO2293 n1- 83080-84 DsO2455 n1- 82654-04 DsO3925 n1- 82254-74
DsO4994 n1- 82723-34 DsO5180 n1- 81312-04 DsO5180 n1- 82023-74
DsP3419 n1- 83410-84 DsP3457 n1- 82786-04 DsP3457 n1- 82787-14
DsP5375 n1- 83363-54 DsP7289 n1- 83247-04 DsQ7471 n1- 82387-84
DsQ7804 n1- 81439-64 DsQ8030 n1- 83336-04 DsQ8811 n1- 83428-44
DsQ8811 n1- 83468-04 DsQ9901 n1- 81316-44 Dss6268 n1- 81908-24
Dsu2901 n1- 83196-34 Dsu4045 n1- 82758-54 Dsu4587 n1- 82261-34
Dsx0851 n1- 83369-04 Dsx8376 n1- 82137-04 Dsx9831 n1- 82522-04
DsY1766 n1- 81282-34 DsY4396 n1- 82709-04 DsY6601 n1- 82834-44
DsY6648 n1- 83121-54 DsY6868 n1- 83190-84 DsY6991 n1- 82042-44
Dsz3262 n1- 81381-34 DTa0857 n1- 82455-04 DTa1021 n1- 82511-04
DTa8417 n1- 81988-54 DTb2535 n1- 81794-94 DTb9028 n1- 82400-04
DTP3584 n1- 82625-44 DTP7159 n1- 81366-04 DTP7702 n1- 81891-74
DTP7762 n1- 82103-04 DTQ8072 n1- 83057-74 DTR5446 n1- 82759-64
DTR8850 n1- 82070-04 DTs1045 n1- 81896-14 DTs6680 n1- 81739-94
DTs6719 n1- 82424-14 DTs9247 n1- 82513-24 DTT0540 n1- 82004-04
DTT1832 n1- 82899-34 DTT8315 n1- 81686-04 DTT8315 n1- 83119-34
DTv0541 n1- 82148-04 DTv0541 n1- 82418-64 DTv1134 n1- 83569-24
DTv1873 n1- 81818-04 DTv2071 n1- 83298-64 DTv2406 n1- 81511-14
DTW3396 n1- 83311-84 DTW4071 n1- 81684-94 DTW4417 n1- 83328-34
DTW8812 n1- 82639-74 DTW8919 n1- 83378-94 DTx0026 n1- 82319-64
DTx0255 n1- 81451-74 DTx0255 n1- 81503-44 DTx0862 n1- 82199-74
DTx1300 n1- 81304-34 DTx1343 n1- 82098-54 DTx1357 n1- 82884-04
DTx1736 n1- 81687-14 DTx1741 n1- 83299-74 DTx2713 n1- 81813-64
DTx2867 n1- 82116-14 DTx2964 n1- 83203-04 DTx2964 n1- 83204-04
DTx3049 n1- 82908-14 DTx3091 n1- 82528-64 DTx3122 n1- 81932-44
DTx3122 n1- 81933-54 DTx3820 n1- 83542-84 DTx3820 n1- 83612-14
DTx3979 n1- 83559-34 DTx4008 n1- 82851-04 DTx4672 n1- 82768-44
DTx4772 n1- 81955-54 DTx4772 n1- 82213-04 DTx5033 n1- 82926-84

DTx5246 n1- 83189-74 DTx5338 n1- 82490-14 DTx5800 n1- 82265-74
DTx6820 n1- 82081-04 DTx6936 n1- 82166-74 DTx7032 n1- 81324-14
DTx7277 n1- 81421-04 DTx7312 n1- 82224-04 DTx7312 n1- 82991-74
DTx7565 n1- 82618-84 DTx8624 n1- 83365-74 DTx8661 n1- 82040-24
DTx8661 n1- 82044-64 DTx8662 n1- 83490-04 DTx8808 n1- 81575-04
DTx8808 n1- 83416-34 DTx8924 n1- 81637-64 DTx9153 n1- 81515-54
DTx9288 n1- 82019-34 DTx9771 n1- 81874-14 DTx9844 n1- 82026-04
DTx9956 n1- 81585-94 DTY1281 n1- 81380-24 Dua0507 n1- 82438-44
Dua0507 n1- 82909-24 Dua3210 n1- 82372-44 DuD0624 n1- 82967-54
DuD3227 n1- 83045-64 Due4241 n1- 81977-54 Duh8197 n1- 81719-04
Dui6731 n1- 82048-04 Dui8118 n1- 81706-94 DuK2328 n1- 83552-74
Dun1547 n1- 83558-24 Dun1547 n1- 83567-04 DuO0667 n1- 83643-04
DuP5390 n1- 83124-84 DuQ3577 n1- 83261-24 DuQ4819 n1- 83403-14
DuQ4819 n1- 83536-24 DuQ6511 n1- 81431-94 DuR4001 n1- 81320-84
DuR4024 n1- 82351-54 DuR4417 n1- 81434-14 DuR4417 n1- 81981-94
DuR4417 n1- 82942-24 DuR4441 n1- 82628-74 DuR4755 n1- 83018-14
DuR4870 n1- 81954-44 DuR5452 n1- 83683-64 DuR7286 n1- 81802-64
Dus2050 n1- 83324-04 Dus6137 n1- 82720-04 Dus7688 n1- 82619-94
Dus8041 n1- 83535-14 DuT0318 n1- 83164-44 DuT0347 n1- 83482-34
DuT0542 n1- 81958-84 DuT0897 n1- 81799-34 DuT1516 n1- 81554-04
DuT1679 n1- 82250-34 DuT1679 n1- 83377-84 DuT1693 n1- 82302-04
DuT1970 n1- 82873-04 DuT1970 n1- 83526-34 DuT3259 n1- 82647-44
DuT3354 n1- 82369-14 DuT3654 n1- 81560-64 DuT3748 n1- 83439-44
DuT4121 n1- 82866-34 DuT5053 n1- 81844-44 DuT6310 n1- 83429-54
DuT9872 n1- 83343-74 Duu3103 n1- 82272-34 Duu3103 n1- 82273-44
Duu3396 n1- 82029-24 Dva1729 n1- 83200-74 Dva4075 n1- 81959-94
Dva6888 n1- 82531-94 Dva9274 n1- 82778-34 Dvb0088 n1- 83168-84
Dvb3649 n1- 83406-44 DvC2748 n1- 81765-24 DvC3678 n1- 81521-04
DvC8441 n1- 81543-04 Dvi0009 n1- 83026-94 DvJ0005 n1- 81903-84
DvJ3479 n1- 83579-14 DvK9899 n1- 82636-44 DvM5403 n1- 82710-14
Dvn8185 n1- 82160-14 DvO0321 n1- 82962-04 DvO2461 n1- 83320-64
DvO5125 n1- 82423-04 DvQ7471 n1- 81661-84 DvQ7471 n1- 82234-94
DvQ8239 n1- 81792-74 Dvs3783 n1- 83650-64 Dvs3834 n1- 82172-24
Dvs4215 n1- 81671-74 Dvs4403 n1- 81924-74 Dvs4429 n1- 82375-74
Dvs4852 n1- 81742-14 Dvs4997 n1- 83401-04 Dvs5060 n1- 81565-04
DvT0328 n1- 82057-84 DvT0328 n1- 83268-94 DvT5569 n1- 82020-44
DWa1108 n1- 82677-14 DWa1108 n1- 83329-44 DWa1108 n1- 83546-14
DWa2526 n1- 83234-84 DWb4132 n1- 82593-54 DWC4849 n1- 82562-74
DWC7031 n1- 82554-04 DWe0722 n1- 82659-54 DWe1233 n1- 82286-64
DWe4880 n1- 81929-14 DWe4880 n1- 83216-14 DWF2219 n1- 82691-44
DWF8947 n1- 81523-24 DWF9735 n1- 82811-34 DWF9780 n1- 83108-34
DWF9797 n1- 82517-64 DWF9797 n1- 83522-04 DWg2416 n1- 82235-04
DWg4052 n1- 82934-54 DWg9333 n1- 83583-54 DWg9543 n1- 83404-24
DWh9409 n1- 82555-04 DWi6251 n1- 82767-34 DWJ0469 n1- 82030-34
DWJ9277 n1- 83226-04 DWJ9277 n1- 83231-54 DWK5101 n1- 82316-34
DWL1322 n1- 82541-84 DWL1322 n1- 82622-14 DWM6912 n1- 81357-14
DWM6912 n1- 81358-24 DWM9908 n1- 83289-84 DWn4488 n1- 82747-54
DWO2976 n1- 82269-04 DWO4522 n1- 82728-84 DWP3641 n1- 82965-34
DWP3800 n1- 82397-74 DWQ6449 n1- 83145-74 DWR6069 n1- 81939-04
DWR6069 n1- 81973-14 DWR6813 n1- 81629-94 DWs2068 n1- 83241-44
DWs7400 n1- 83024-74 DWs9773 n1- 81378-04 DWs9773 n1- 82383-44
DWs9773 n1- 82509-94 DWT7414 n1- 82141-44 Dxa2527 n1- 81852-14
Dxa4527 n1- 81911-54 Dxb1677 n1- 81537-54 Dxb5822 n1- 82885-04
DxC0807 n1- 83138-04 DxC0827 n1- 82306-44 DxC0878 n1- 83594-54
DxC0954 n1- 81367-04 DxC1087 n1- 83040-14 DxC1101 n1- 81571-64
DxC1338 n1- 82527-54 DxC1491 n1- 81400-04 DxC1708 n1- 81346-14
DxC1749 n1- 82295-44 DxC2048 n1- 81655-24 DxC2120 n1- 81485-84
DxC3172 n1- 81483-64 DxC3172 n1- 82740-94 DxC3201 n1- 83222-74
DxC3254 n1- 82441-74 DxC4210 n1- 81544-14 DxC4361 n1- 82392-24
DxC5019 n1- 82879-54 DxC5423 n1- 82690-34 DxC6178 n1- 81301-04
DxC6178 n1- 82395-54 DxC6204 n1- 81842-24 DxC6215 n1- 83676-04
DxC6324 n1- 82410-94 DxC6927 n1- 83034-64 DxC7099 n1- 82105-14
DxC7119 n1- 82579-24 DxC7123 n1- 82600-14 DxC7135 n1- 81580-44
DxC7135 n1- 83446-04 DxC7865 n1- 81432-04 DxC8996 n1- 82788-24
DxC9165 n1- 82463-74 DxC9181 n1- 83303-04 DxC9408 n1- 82889-44
DxC9594 n1- 81919-24 DxC9594 n1- 82039-14 DxD0252 n1- 83654-04
DxD0659 n1- 82331-74 DxD0717 n1- 81438-54 DxD1115 n1- 81564-04
DxD2829 n1- 83248-04 DxD2829 n1- 83266-74 DxD3132 n1- 82093-04
DxD3132 n1- 82095-24 DxD3392 n1- 83243-64 DxD7523 n1- 82122-74
Dxe0179 n1- 82321-84 Dxe0544 n1- 82437-34 Dxe0906 n1- 83651-74
Dxe1077 n1- 81867-54 Dxe1570 n1- 82060-04 Dxe2587 n1- 81776-24
Dxe2757 n1- 82024-84 Dxe2910 n1- 81494-64 Dxe2968 n1- 82960-94
Dxe2974 n1- 82099-64 Dxe3601 n1- 83388-84 Dxe6529 n1- 83227-14
DxF9779 n1- 82047-94 DxF9779 n1- 82510-04 Dxg6109 n1- 83591-24
Dxg6316 n1- 83292-04 Dxg6365 n1- 82085-34 Dxg6565 n1- 82489-04
Dxg6716 n1- 82440-64 Dxg6818 n1- 82396-64 Dxg6898 n1- 81368-14
Dxg6963 n1- 82823-44 Dxg7054 n1- 83595-64 Dxg7123 n1- 83671-54
Dxg7421 n1- 82595-74 Dxg7682 n1- 83678-14 Dxg7683 n1- 82152-44
Dxg7691 n1- 81670-64 Dxg7724 n1- 82620-04 Dxg7977 n1- 82774-04
Dxg7985 n1- 83598-94 Dxg7985 n1- 83648-44 Dxh5060 n1- 81821-34
Dxh5120 n1- 82457-14 DxK5222 n1- 83334-94 DxO2043 n1- 81616-74
DxO6000 n1- 81877-44 DxP2145 n1- 81854-34 DxP2163 n1- 81997-34
DxQ6039 n1- 82186-54 DxR6282 n1- 83469-14 Dxs0077 n1- 82969-74
Dxs0733 n1- 81833-44 Dxs0781 n1- 83259-04 Dxs2043 n1- 82770-64
Dxs2043 n1- 82775-04 Dxs2086 n1- 81921-44 Dxs6808 n1- 83071-04
DxT0161 n1- 83480-14 DxT3753 n1- 81459-44 Dxu0104 n1- 81696-04
Dxu0303 n1- 83025-84 Dxu0303 n1- 83028-04 Dxu0303 n1- 83161-14
Dxu0404 n1- 83048-94 Dxu0937 n1- 82458-24 Dxu1557 n1- 83285-44
Dxu1688 n1- 81688-24 Dxu2238 n1- 83106-14 Dxu2532 n1- 82225-04
Dxu2615 n1- 83017-04 Dxu2751 n1- 83427-34 Dxu2882 n1- 83113-84
Dxu3121 n1- 82896-04 Dxu3617 n1- 82471-44 Dxu3984 n1- 81766-34
Dxu4004 n1- 83485-64 Dxu4010 n1- 81681-64 Dxu4440 n1- 81826-84
Dxu4916 n1- 82360-34 Dxu4949 n1- 83123-74 Dxu5313 n1- 81307-64
Dxu5961 n1- 82706-84 Dxu5987 n1- 82013-84 Dxu6574 n1- 82448-34
Dxu6733 n1- 83358-04 Dxu6862 n1- 82366-94 Dxu6956 n1- 82825-64
Dxu7113 n1- 83544-04 Dxu7203 n1- 81619-04 Dxu7277 n1- 81466-04
Dxu7781 n1- 82263-54 Dxu7887 n1- 83375-64 Dxu8279 n1- 82208-54
Dxu8484 n1- 83022-54 Dxu8484 n1- 83400-94 Dxu8484 n1- 83419-64
Dxu8640 n1- 82388-94 Dxu9041 n1- 81606-84 Dxu9196 n1- 83696-84
Dxu9255 n1- 82470-34 Dxu9322 n1- 81665-14 Dxu9322 n1- 82064-44
Dxu9411 n1- 82924-64 Dxu9702 n1- 82790-44 Dxu9768 n1- 82138-14
Dxv7170 n1- 82255-84 DxW0757 n1- 81355-04 Dxx2586 n1- 82216-24
Dxx2586 n1- 83058-84 Dxx2852 n1- 83539-54 Dxx2977 n1- 81559-54
Dxx4110 n1- 83615-44 Dxx9509 n1- 83089-64 DxY2711 n1- 83497-74
DxY4364 n1- 83521-94 DxY6173 n1- 81824-64 Dxz0604 n1- 81762-04
Dxz2158 n1- 82450-54 Dxz2197 n1- 83310-74 Dxz2411 n1- 81609-04
Dxz2922 n1- 82378-04 Dxz4430 n1- 82598-04 Dxz5090 n1- 81834-54
Dxz5683 n1- 81288-94 Dxz5771 n1- 82191-04 Dxz5771 n1- 82193-14
Dxz5771 n1- 82195-34 Dxz6233 n1- 82167-84 Dxz6233 n1- 82923-54
Dxz6270 n1- 82112-84 Dxz6413 n1- 81310-94 Dxz7703 n1- 82812-44
DYa7020 n1- 82806-94 DYa8020 n1- 81725-64 DYb9889 n1- 82803-64
DYC0834 n1- 83354-74 DYC1717 n1- 81501-24 DYD0883 n1- 83641-84
DYD4141 n1- 82237-14 DYD6068 n1- 82474-74 DYD6394 n1- 83032-44
DYD6652 n1- 81780-64 DYD6659 n1- 82206-34 DYe6100 n1- 81814-74
DYe6100 n1- 82660-64 DYe6100 n1- 82844-34 DYe6100 n1- 82968-64
DYF1144 n1- 82223-94 DYh5338 n1- 83341-54 DYK2053 n1- 81800-44
DYx1707 n1- 82077-64 Dza1916 n1- 83287-64 Dza6033 n1- 83191-94
DzD8000 n1- 82566-04 Dzh1881 n1- 82519-84 Dzh5693 n1- 82633-14
Dzi3098 n1- 81773-04 DzK0014 n1- 83600-04 DzK0168 n1- 81321-94
DzK0178 n1- 81769-64 DzK0325 n1- 81898-34 DzK0344 n1- 82718-94
DzK0934 n1- 83474-64 DzK0967 n1- 83630-84 DzK1075 n1- 82113-94
DzK1149 n1- 81758-64 DzK1264 n1- 82139-24 DzK1333 n1- 82067-74
DzK1400 n1- 83348-14 DzK1606 n1- 81630-04 DzK1763 n1- 82503-34
DzK2104 n1- 82964-24 DzK2459 n1- 81356-04 DzK2595 n1- 81961-04
DzK2677 n1- 82711-24 DzK2911 n1- 83137-04 DzK2941 n1- 83210-64
DzK3009 n1- 81816-94 DzK3251 n1- 81727-84 DzK3298 n1- 82209-64
DzK3385 n1- 81385-74 DzK3387 n1- 81313-14 DzK3556 n1- 81991-84
DzK3658 n1- 81787-24 DzK3936 n1- 82130-44 DzK4136 n1- 82559-44
DzK4175 n1- 83235-94 DzK4760 n1- 83424-04 DzK4814 n1- 83533-04
DzK4871 n1- 81591-44 DzK5347 n1- 81698-14 DzK5548 n1- 82929-04
DzK5548 n1- 83657-24 DzK5616 n1- 81476-04 DzK5657 n1- 81587-04
DzK5657 n1- 83199-64 DzK5690 n1- 81519-94 DzK5721 n1- 83041-24
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DzK5764 n1- 83156-74 DzK5764 n1- 83159-04 DzK5847 n1- 82805-84
DzK6135 n1- 82617-74 DzK6794 n1- 82231-64 DzK6806 n1- 82549-54
DzK7002 n1- 83185-34 DzK7005 n1- 83464-74 DzK7399 n1- 83236-04
DzK7640 n1- 82943-34 DzK7640 n1- 83131-44 DzK7640 n1- 83132-54
DzK7913 n1- 81364-84 DzK8016 n1- 82485-74 DzK8210 n1- 82133-74
DzK8387 n1- 82379-04 DzK8483 n1- 83703-44 DzK8867 n1- 82358-14
DzK9162 n1- 82664-04 DzK9479 n1- 81507-84 DzO9775 n1- 82435-14
Dzv4604 n1- 82452-74 DzW0038 n1- 82182-14 DzW0240 n1- 82478-04
DzW0337 n1- 83356-94 DzW1244 n1- 82583-64 DzW1307 n1- 82238-24
DzW1318 n1- 82090-84 DzW1529 n1- 82161-24 DzW1615 n1- 83528-54
DzW1689 n1- 83472-44 Dzx1835 n1- 81441-84 Dzx3591 n1- 81812-54
DzY9000 n1- 81974-24 Dzz8065 n1- 83308-54 eaa3310 n1- 82535-24
eaa3395 n1- 82717-84 eaa4135 n1- 83142-44 eaa4201 n1- 81643-14
eaa4427 n1- 82594-64 eaa4563 n1- 82109-54 eaC8714 n1- 83273-34
eae2449 n1- 81902-74 eaF3296 n1- 82640-84 eag1781 n1- 83372-34
eag5081 n1- 83271-14 eag6011 n1- 82210-74 eag6099 n1- 82071-04
eag6775 n1- 82111-74 eag6830 n1- 83577-04 eag6872 n1- 81989-64
eag6974 n1- 82652-94 eag6997 n1- 81341-74 eag7033 n1- 82634-24
eag7040 n1- 81916-04 eag7149 n1- 82724-44 eag7241 n1- 83171-04
eag7241 n1- 83172-14 eag7644 n1- 81582-64 eag8245 n1- 83529-64
eai0397 n1- 81427-54 eai0994 n1- 81729-04 eai1353 n1- 83211-74
eai8855 n1- 81399-04 eai9102 n1- 83407-54 eai9931 n1- 82544-04
eaJ5261 n1- 81433-04 eaJ6157 n1- 83633-04 eaJ7904 n1- 82079-84
eaJ9977 n1- 83238-14 eaK4073 n1- 82168-94 eaL2733 n1- 81420-94
eaL5455 n1- 82516-54 eaM0627 n1- 81817-04 eaM0844 n1- 81535-34
eaM0946 n1- 81488-04 eaM1157 n1- 83450-44 eaM1373 n1- 81327-44
eaM1427 n1- 83157-84 eaM3074 n1- 81823-54 eaM3121 n1- 81325-24
eaM3164 n1- 81406-64 eaM3164 n1- 81899-44 eaM3230 n1- 82449-44
eaM3230 n1- 82464-84 eaM3392 n1- 82573-74 eaM3404 n1- 82264-64
eaM3404 n1- 82267-94 eaM3523 n1- 83655-04 eaM3536 n1- 83442-74
eaM3536 n1- 83608-84 eaM3757 n1- 82107-34 ean9636 n1- 82808-04
eaO7280 n1- 81683-84 eaP6125 n1- 81749-84 eaP6182 n1- 81866-44
eaP6434 n1- 82568-24 eaP8754 n1- 81556-24 eaQ7967 n1- 83114-94
eaR2826 n1- 83699-04 eas0181 n1- 82488-04 eas0235 n1- 83272-24
eas0863 n1- 81694-84 eas1051 n1- 82795-94 eas2171 n1- 83173-24
eas6026 n1- 83695-74 eaT2251 n1- 81791-64 eau0935 n1- 82985-14
eau2785 n1- 82102-94 eau3415 n1- 82262-44 eau4120 n1- 83549-44
eau4445 n1- 82376-84 eau4480 n1- 81880-74 eav0438 n1- 81577-14
eav0472 n1- 82577-04 eav0753 n1- 81951-14 eav0753 n1- 82456-04
eav0812 n1- 83425-14 eav0948 n1- 83408-64 eav1071 n1- 83344-84
eav1091 n1- 82831-14 eav1209 n1- 81429-74 eav1366 n1- 83194-14
eav1672 n1- 82446-14 eav1690 n1- 83652-84 eav2021 n1- 83459-24
eav2256 n1- 83184-24 eav2320 n1- 81789-44 eav2769 n1- 81731-14
eav2868 n1- 82629-84 eav3131 n1- 82919-14 eav3131 n1- 83228-24
eav3147 n1- 82291-04 eav3238 n1- 81335-14 eav3675 n1- 82218-44
eav3708 n1- 82848-74 eav4276 n1- 82173-34 eav4435 n1- 82925-74
eav4555 n1- 81513-34 eav5144 n1- 83373-44 eav5324 n1- 83576-94
eav5406 n1- 82233-84 eav5656 n1- 83237-04 eav6009 n1- 82734-34
eav6116 n1- 82192-04 eav6216 n1- 81444-04 eav6354 n1- 81617-84
eav6764 n1- 83097-34 eav6823 n1- 82935-64 eav6823 n1- 83085-24
eav7170 n1- 83262-34 eav7274 n1- 83441-64 eav7282 n1- 82680-44
eav7282 n1- 82681-54 eav7455 n1- 82875-14 eav7753 n1- 81398-94
eav7753 n1- 81408-84 eav7773 n1- 82159-04 eav8098 n1- 81416-54
eav8204 n1- 82580-34 eav8416 n1- 83003-84 eav8440 n1- 83195-24
eav8890 n1- 82741-04 eav9034 n1- 81728-94 eav9275 n1- 82752-04
eav9294 n1- 82430-74 eav9978 n1- 82164-54 eaW0172 n1- 83253-54
eaW0240 n1- 83269-04 eaW1517 n1- 82283-34 eaW1633 n1- 82115-04
eaW3153 n1- 83146-84 eaW3153 n1- 83327-24 eaW3442 n1- 83087-44
eax1774 n1- 83679-24 eax4718 n1- 81299-94 eax5421 n1- 83504-34
eax6614 n1- 81928-04 eaY3651 n1- 83202-94 eaY4657 n1- 81607-94
eaY7977 n1- 82037-04 eaz5603 n1- 83111-64 eba0130 n1- 82184-34
eba0130 n1- 82612-24 eba0130 n1- 82858-64 eba0130 n1- 82975-24
eba1094 n1- 82300-94 eba2015 n1- 81305-44 eba7039 n1- 82373-54
eba9491 n1- 81322-04 ebC6342 n1- 82714-54 ebC8143 n1- 82204-14
ebC8143 n1- 82205-24 ebD0169 n1- 82393-34 ebD0253 n1- 83357-04
ebD1136 n1- 83009-34 ebD8033 n1- 82278-94 ebD8033 n1- 82951-04
ebe6301 n1- 83362-44 ebF1293 n1- 82363-64 ebg6626 n1- 81691-54
ebg9463 n1- 82323-04 ebi6756 n1- 81389-04 ebi9561 n1- 81531-04
ebJ0384 n1- 82052-34 ebJ3510 n1- 81983-04 ebJ3526 n1- 83037-94
ebJ7292 n1- 83002-74 ebJ7292 n1- 83413-04 ebJ9299 n1- 82153-54
ebK4829 n1- 83512-04 ebL4860 n1- 81603-54 ebL6766 n1- 82127-14
ebL9245 n1- 81994-04 ebM1811 n1- 81858-74 ebM2650 n1- 81968-74
ebn0162 n1- 81843-34 ebQ2449 n1- 82025-94 ebQ2449 n1- 82214-04
ebR4467 n1- 82324-04 ebR9845 n1- 82322-94 ebs7402 n1- 81597-04
ebs9955 n1- 83182-04 ebT0149 n1- 81311-04 ebT0149 n1- 81676-14
ebT0149 n1- 81679-44 ebT0149 n1- 81680-54 ebT5463 n1- 82500-04
ebu1459 n1- 81344-04 ebu6895 n1- 82512-14 ebv1695 n1- 82303-14
ebv3067 n1- 81598-04 ebv3477 n1- 82607-84 ebW4413 n1- 82036-94
ebx2559 n1- 81626-64 ebx2726 n1- 82587-04 ebx4558 n1- 81754-24
ebx7970 n1- 82773-94 ebx8751 n1- 82002-84 ebY2377 n1- 82609-04
ebz8614 n1- 82475-84 eCF7385 n1- 83557-14 eCO0485 n1- 82236-04
eCO3838 n1- 81536-44 eCs0006 n1- 83128-14 eDa3171 n1- 83240-34
eDb7326 n1- 81550-74 eDe1134 n1- 81579-34 eDe1250 n1- 81721-24
eDe2041 n1- 83213-94 eDe3330 n1- 81566-14 eDe3512 n1- 82699-14
eDe3652 n1- 82034-74 eDF0235 n1- 82251-44 eDF0622 n1- 81832-34
eDF0622 n1- 82313-04 eDF0921 n1- 82318-54 eDF1075 n1- 83438-34
eDF1260 n1- 83335-04 eDF1295 n1- 81863-14 eDF1944 n1- 83239-24
eDF2081 n1- 82094-14 eDF2335 n1- 82419-74 eDF2349 n1- 81621-14
eDF2369 n1- 82257-04 eDF2371 n1- 83136-94 eDF2376 n1- 81764-14
eDF2605 n1- 83288-74 eDF2683 n1- 83233-74 eDF2890 n1- 81627-74
eDF3146 n1- 81944-54 eDF3361 n1- 81755-34 eDF3361 n1- 81811-44
eDF3408 n1- 82670-54 eDF3976 n1- 82096-34 eDF4043 n1- 81692-64
eDF4292 n1- 82021-54 eDF4375 n1- 81395-64 eDF4494 n1- 81572-74
eDF5293 n1- 83055-54 eDF5472 n1- 83215-04 eDF5523 n1- 81701-44
eDF5550 n1- 83134-74 eDF5742 n1- 81359-34 eDF5896 n1- 82523-14
eDF5936 n1- 81890-64 eDF5984 n1- 81733-34 eDF6017 n1- 81822-44
eDF6022 n1- 81747-64 eDF6044 n1- 82551-74 eDF6276 n1- 81995-14
eDF6544 n1- 83660-54 eDF6982 n1- 81545-24 eDF7156 n1- 81430-84
eDF7222 n1- 82694-74 eDF7418 n1- 82827-84 eDF7418 n1- 83295-34
eDF7445 n1- 82733-24 eDF7467 n1- 82910-34 eDF7871 n1- 82483-54
eDF7882 n1- 83443-84 eDF7893 n1- 82840-04 eDF7893 n1- 83489-04
eDF7895 n1- 83008-24 eDF8074 n1- 81534-24 eDF8336 n1- 81935-74
eDF8343 n1- 82585-84 eDF8880 n1- 83466-94 eDF8968 n1- 82015-04
eDF8968 n1- 82016-04 eDF9013 n1- 82045-74 eDF9027 n1- 82476-94
eDF9225 n1- 82592-44 eDF9525 n1- 83209-54 eDF9689 n1- 81315-34
eDF9731 n1- 82073-24 eDF9757 n1- 82792-64 eDh5084 n1- 83027-04
eDh5392 n1- 82849-84 eDh5392 n1- 83078-64 eDh5421 n1- 81300-04
eDh5439 n1- 83515-34 eDh5561 n1- 81809-24 eDJ1736 n1- 82280-04
eDn6907 n1- 82405-44 eDP8145 n1- 83312-94 eDP8145 n1- 83313-04
eDR0274 n1- 83398-74 eDR0352 n1- 83434-04 eDR0541 n1- 81971-04
eDR0751 n1- 81790-54 eDR7153 n1- 82745-34 eDs0327 n1- 82140-34
eDs5599 n1- 83163-34 eDs6380 n1- 81768-54 eDT3063 n1- 83225-04
eDT9123 n1- 81841-14 eDT9123 n1- 82043-54 eDu7334 n1- 81492-44
eDv3325 n1- 81901-64 eDv4831 n1- 82755-24 eDv4831 n1- 83603-34
eDW3193 n1- 81760-84 eDx0552 n1- 81628-84 eDY4540 n1- 83277-74
eDz0779 n1- 82069-94 eee0673 n1- 81457-24 eei6887 n1- 81980-84
eeP0164 n1- 82833-34 eeP0228 n1- 82294-34 eeP0367 n1- 83672-64
eeP0434 n1- 82344-94 eeP0789 n1- 82542-94 eeP0789 n1- 83274-44
eeP0789 n1- 83325-04 eeP0789 n1- 83426-24 eeP1089 n1- 81374-74
eeP1531 n1- 81845-54 eeP1756 n1- 81452-84 eeP1756 n1- 81461-64
eeP1756 n1- 81470-44 eeP1756 n1- 81471-54 eeP1756 n1- 81658-54
eeP1756 n1- 81659-64 eeP1756 n1- 81662-94 eeP1756 n1- 83140-24
eeP1802 n1- 82088-64 eeP1802 n1- 82735-44 eeP1803 n1- 83198-54
eeP1816 n1- 83186-44 eeP1816 n1- 83318-44 eeP1846 n1- 83452-64
eeP2193 n1- 83043-44 eeP2831 n1- 82901-54 eeP2846 n1- 82417-54
eeP2969 n1- 81736-64 eeP3215 n1- 82570-44 eeP3215 n1- 83165-54
eeP3238 n1- 82061-14 eeP3571 n1- 82563-84 eeP3571 n1- 82793-74
eeP3571 n1- 82794-84 eeP3766 n1- 82142-54 eeP3874 n1- 82416-44
eeP4045 n1- 81646-44 eeP4053 n1- 81500-14 eeP4417 n1- 83545-04
eeP4992 n1- 83246-94 eeP5780 n1- 82296-54 eeP5876 n1- 82588-04
eeP5941 n1- 82365-84 eeP6885 n1- 81743-24 eeP6885 n1- 83636-34
eeP7523 n1- 83574-74 eeP7551 n1- 81861-04 eeP7923 n1- 82068-84

eeP7923 n1- 82867-44 eeP7923 n1- 82995-04 eeP8015 n1- 82781-64
eeP8066 n1- 83079-74 eeP8082 n1- 83606-64 eeP8222 n1- 81900-54
eeP8782 n1- 83572-54 eeP9071 n1- 81644-24 eeP9071 n1- 83083-04
eeP9460 n1- 83281-04 eeP9510 n1- 81576-04 eeP9789 n1- 82007-24
eeR7081 n1- 83322-84 eFa4788 n1- 83664-94 eFa7601 n1- 82764-04
eFa8122 n1- 81386-84 eFb2006 n1- 82846-54 eFb8048 n1- 82769-54
eFC1709 n1- 81602-44 eFC3935 n1- 81751-04 eFC9981 n1- 81557-34
eFP4770 n1- 82080-94 eFQ5863 n1- 82958-74 eFQ6500 n1- 82128-24
eFQ7447 n1- 82284-44 eFW0423 n1- 83537-34 egM0377 n1- 81970-94
egM0377 n1- 82149-14 egM1075 n1- 81342-84 egM1745 n1- 82836-64
egM2182 n1- 83647-34 egM2446 n1- 83218-34 egM2588 n1- 83520-84
egM4397 n1- 83067-64 egP9000 n1- 82765-14 egP9000 n1- 83250-24
ehn1969 n1- 83376-74 ehx0017 n1- 82653-04 ehx0017 n1- 82853-14
ehx0017 n1- 83183-14 eKO1212 n1- 82252-54 eLa1559 n1- 82087-54
eLM4242 n1- 81788-34 eLQ9955 n1- 81369-24 eMs1771 n1- 82075-44
eOW0009 n1- 82845-44 ePT4242 n1- 83265-64 eRD1600 n1- 81393-44
eRD1600 n1- 81539-74 eRD1600 n1- 81541-94 eRD1600 n1- 83015-94
eRD1600 n1- 83692-44 eRK0301 n1- 82150-24 esT1984 n1- 81512-24
eTC0333 n1- 82046-84 eTx0044 n1- 83689-14 eWT6000 n1- 82679-34
eYb2000 n1- 81695-94 ezR0505 n1- 82702-44 Fab0704 n1- 82495-64
Fai9000 n1- 81460-54 Fai9000 n1- 81738-84 Fas1959 n1- 81796-04
Fbi1902 n1- 82053-44 Fbi1902 n1- 82054-54 FCz0813 n1- 83620-94
FDh7000 n1- 82310-84 FDh7000 n1- 82472-54 FFi0044 n1- 81952-24
FiO2102 n1- 81827-94 FiT6150 n1- 81884-04 FJn2882 n1- 82038-04
FJn2882 n1- 82850-94 FKF0010 n1- 82621-04 FLR8000 n1- 82123-84
FMn1954 n1- 82382-34 FnT9999 n1- 83066-54 Fnu0002 n1- 82719-04
FPa1004 n1- 83565-94 FPP9007 n1- 83456-04 FRa2375 n1- 82188-74
FRa2375 n1- 82389-04 FRa2555 n1- 83409-74 FsD1000 n1- 83616-54
FTC0099 n1- 81330-74 Fvb2005 n1- 82944-44 Fvb2005 n1- 83309-64
FWJ0555 n1- 83392-14 FYF0003 n1- 83553-84 FYi9999 n1- 81639-84
FzJ0077 n1- 83384-44 Fzz4747 n1- 83610-04 gab1218 n1- 81923-64
gab3500 n1- 81672-84 gaM2500 n1- 83380-04 gas0208 n1- 82966-44
gax0009 n1- 83073-14 gax0009 n1- 83402-04 gCM0635 n1- 82876-24
gCM0635 n1- 83629-74 gDK4000 n1- 82145-84 geg3355 n1- 81445-14
geg3355 n1- 82950-04 gFD7000 n1- 81642-04 gFD7000 n1- 82872-94
ghi4000 n1- 83063-24 giW0005 n1- 82750-84 gJD0707 n1- 83133-64
gJJ4460 n1- 81741-04 gKz5735 n1- 81469-34 gKz5735 n1- 81651-94
gKz5735 n1- 81829-04 gKz5735 n1- 82330-64 gKz5735 n1- 82666-14
gLa4773 n1- 83135-84 gMb7510 n1- 82201-94 gMQ5991 n1- 82481-34
gMT0139 n1- 82521-04 gPh7384 n1- 82992-84 gsC8847 n1- 81542-04
gsv8493 n1- 81857-64 gsv8493 n1- 82537-44 gue5461 n1- 82828-94
gui9264 n1- 83432-84 guJ9939 n1- 82493-44 guY6763 n1- 83069-84
gvM1703 n1- 83433-94 gvv1314 n1- 81287-84 gWz3037 n1- 81913-74
gWz8196 n1- 82698-04 gxs5731 n1- 81487-04 hae1813 n1- 83166-64
han7077 n1- 81761-94 hba1658 n1- 83060-04 hCg2764 n1- 81906-04
hCg2764 n1- 82894-94 hCs8242 n1- 81491-34 hDF1257 n1- 81641-04
hDK1393 n1- 82226-14 hDK1393 n1- 82232-74 hFg9984 n1- 81551-84
hFx8297 n1- 81394-54 hFx8297 n1- 82725-54 hgb4628 n1- 82299-84
hgR3138 n1- 81746-54 hiC4247 n1- 82599-04 hPg0963 n1- 83448-24
hRh8030 n1- 81949-04 hRz0632 n1- 82912-54 hRz0632 n1- 83174-34
hRz0854 n1- 82212-94 hse2090 n1- 82285-54 hsF6485 n1- 82434-04
hzb2206 n1- 83550-54 hzb2206 n1- 83561-54 hzQ0007 n1- 82334-04
hzQ0007 n1- 82335-04 hzY5110 n1- 82854-24 hzY5110 n1- 82918-04
JDR6479 n1- 81960-04 JJW2003 n1- 82241-54 JJW2003 n1- 82589-14
JLx2385 n1- 81552-94 JMT0988 n1- 82355-94 Jnn0797 n1- 82175-54
Jnn0797 n1- 83170-04 Jnu1909 n1- 82605-64 JOg8833 n1- 81678-34
JTP6676 n1- 83050-04 JTW4600 n1- 83587-94 JuQ4270 n1- 81783-94
JuQ4270 n1- 81957-74 JuQ4270 n1- 82289-94 JzR3752 n1- 81904-94
JzR3752 n1- 82277-84 KDh5161 n1- 81853-24 KeJ1972 n1- 81339-54
KeY2649 n1- 81624-44 KeY2649 n1- 81797-14 KFO8386 n1- 82076-54
KiC0947 n1- 81669-54 Kiv8318 n1- 81516-64 KJW6480 n1- 83206-24
KLa5116 n1- 82648-54 KLC9493 n1- 82650-74 KLC9493 n1- 83014-84
KLC9493 n1- 83255-74 KLC9493 n1- 83279-94 KLx0245 n1- 81526-54
KMF9674 n1- 82256-94 KMM2494 n1- 83693-54 KMY2207 n1- 82946-64
KPF2334 n1- 82525-34 KRM8321 n1- 81657-44 LaF1722 n1- 81375-84
LCe4393 n1- 81562-84 LCe4393 n1- 81682-74 LCe4393 n1- 81690-44
LCe4393 n1- 82258-04 LCe4393 n1- 82497-84 LCe4393 n1- 83149-04
LCe8867 n1- 81546-34 LCe8875 n1- 83665-04 LCT7403 n1- 82646-34
LJa4344 n1- 83076-44 LJa4344 n1- 83088-54 LOe2579 n1- 82347-14
LOu0885 n1- 82976-34 LOu2099 n1- 83605-54 LxY0990 n1- 83411-94
MCL2608 n1- 82565-04 Mhn1313 n1- 82279-04 MOi5682 n1- 81384-64
MOi5682 n1- 82328-44 MOi5682 n1- 82329-54 MOi5682 n1- 83347-04
MOi5682 n1- 83483-44 MQa5844 n1- 82357-04 MQa5844 n1- 83420-74
MuK5359 n1- 81610-14 MWa4373 n1- 82800-34 MWD0213 n1- 82835-54
MWD5464 n1- 82501-14 MWD7871 n1- 82871-84 MWe9665 n1- 82270-14
Mxg0111 n1- 82033-64 MxT1125 n1- 81581-54 nFe4290 n1- 83662-74
nFh2013 n1- 82847-64 nFT5322 n1- 81784-04

enQuaDRaMenTO 518.51-DeixaR O COnDuTOR De usaR O CinTO seguRanCa
PROCessaDas eM 03/07/2009
aJR2649 e1-862474-85 aLs9803 e1-863617-75 bFP2137 e1-858423-55
bgO9139 e1-861663-05 bKJ7810 e1-861580-55 bKL5775 e1-863052-35
bnT7400 e1-860924-95 bnu5974 e1-861268-15 bOL4683 e1-859410-25
bPC1415 e1-861274-75 bPg6511 e1-860699-45 bQg3267 e1-861582-75
bQM1341 e1-857560-05 buW0250 e1-857562-25 buW2577 e1-859173-75
bzD6260 e1-861270-35 CeP2945 e1-857561-15 CeT1857 e1-863054-55
CFW1978 e1-857567-75 CJD5013 e1-863060-05 CKx0062 e1-861414-45
CLn1975 e1-861949-05 CLx9349 e1-860935-95 CnQ9269 e1-860936-05
Cns2271 e1-857559-05 CPu2606 e1-863064-45 CPu6705 e1-863065-55
CQh6819 e1-858410-35 CTP4636 e1-860302-35 CTP7322 e1-857570-05
CxD5032 e1-861948-05 CxD9868 e1-863062-25 Dbb5450 e1-861255-05
Dbg8249 e1-863502-25 DbJ6418 e1-863395-55 DDJ6548 e1-860697-25
DDv2006 e1-861251-65 DgP1092 e1-863057-85 DgW0739 e1-862051-35
DgW8775 e1-861428-75 DhR7286 e1-860942-55 DhR8026 e1-861159-25
DhY3255 e1-861275-85 Dhz3426 e1-859420-15 DiY5706 e1-861266-05
DKD5079 e1-860934-85 DKY5069 e1-863058-95 DnK2224 e1-863158-05
DnY1635 e1-861259-35 DnY4919 e1-860923-85 DQC0589 e1-860941-45
Dse0048 e1-860937-05 Dsh0220 e1-861256-05 Dsn3749 e1-861945-75
Dsn8568 e1-861588-25 DsO2784 e1-857558-95 Dsu6966 e1-860940-35
DuK0633 e1-863056-75 DuT1562 e1-857564-45 DvF1111 e1-857569-95
DvF1111 e1-863063-35 DxC2457 e1-856988-05 eDF4363 e1-861265-95
eDF4732 e1-857566-65 eeP1123 e1-861271-45 egM2844 e1-863066-65
egM7001 e1-860700-55 egM7018 e1-863379-05 egW6281 e1-861942-45
eix4180 e1-863055-65 eKz3754 e1-860748-95 gKF0011 e1-861267-05
gLL5591 e1-861585-05 hRe4280 e1-861581-65

enQuaDRaMenTO 518.52-DeixaR O PassageiRO De usaR O CinTO seguRanCa
PROCessaDas eM 03/07/2009
CYu7724 e1-861584-95 DnY7670 e1-860639-05 eag7255 e1-863394-45
egW5449 e1-861943-55

enQuaDRaMenTO 538.00-esTaCiOnaR nas esQuinas e a MenOs De 5M DO aLinhaMenTO Da via TRansveR-
saL
PROCessaDas eM 03/07/2009
bxi0293 e1-860747-85 CWg0935 e1-856894-55 DhR6314 e1-862786-15
DiY6425 e1-863236-05 DMO8892 e1-861140-55 DsO2316 e1-860716-05
eDF5228 e1-860667-55 hFP7731 e1-862798-25 JMD8959 e1-860668-65

enQuaDRaMenTO 540.10-esTaCiOnaR aFasTaDO Da guia Da CaLCaDa (MeiO-FiO) a Mais De 1M
PROCessaDas eM 03/07/2009
Dbb3215 e1-857178-35

enQuaDRaMenTO 545.21-esTaCiOnaR nO PasseiO
PROCessaDas eM 03/07/2009
aDK6134 e1-861357-25 bnD2259 e1-857219-05 bPh8319 e1-863027-05
bzQ0018 e1-862230-65 CLv4715 e1-855296-25 CPP5822 e1-860594-95
Dii8246 e1-860964-55 DKD6932 e1-855297-35 DnT9828 e1-859621-45
DQK7884 e1-857556-75 DxC5400 e1-863353-75 DxC8227 e1-862794-95
Dxu9346 e1-863026-05 DzK6465 e1-863430-75 eav7115 e1-855298-45
eaW2468 e1-862792-75 eDF7301 e1-863156-85 egM5538 e1-862797-15
FWW1704 e1-855300-65 gOh9138 e1-837072-55 gRM4717 e1-859884-35
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enQuaDRaMenTO 545.22-esTaCiOnaR sObRe Faixa DesTinaDa a PeDesTRe
PROCessaDas eM 03/07/2009
bxi0293 e1-860746-75

enQuaDRaMenTO 545.26-esTaCiOnaR aO LaDO/sObRe DivisORes De PisTa De ROLaMenTO/MaRCas De Cana-
LizaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
DMO2321 e1-860194-55

enQuaDRaMenTO 548.70-esTaCiOnaR aO LaDO De OuTRO veiCuLO eM FiLa DuPLa
PROCessaDas eM 03/07/2009
CFF2113 e1-863250-35 Dsn9212 e1-863036-95

enQuaDRaMenTO 550.90-esTaCiOnaR nO POnTO De eMbaRQue/DeseMbaRQue De PassageiROs TRansPORTe 
COLeTivO
PROCessaDas eM 03/07/2009
egW5402 e1-861627-85

enQuaDRaMenTO 552.50-esTaCiOnaR na COnTRaMaO De DiReCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
bxi1203 e1-859996-55 CKx3709 e1-862764-15 DTx8017 e1-861951-25
eag9581 e1-862765-25

enQuaDRaMenTO 554.11-esTaCiOnaR eM DesaCORDO COM a ReguLaMenTaCaO esPeCiFiCaDa PeLa sinaLi-
zaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
Cha4444 e1-860192-35 DDv0052 e1-860191-25 DPC2385 e1-862799-35
Dsn9507 e1-862273-55 DzK0524 e1-862800-45 eav2787 e1-863244-85
JnT8977 e1-862459-45 Mvz8623 e1-863081-05

enQuaDRaMenTO 554.12-esTaCiOnaR eM DesaCORDO COM a ReguLaMenTaCaO - esTaCiOnaMenTO ROTaTi-
vO
PROCessaDas eM 03/07/2009
aMP5063 e1-863382-35 anD1679 e1-861405-65 anJ4868 e1-863383-45
bgL2902 e1-863228-35 bLg7648 e1-862759-75 bLg9900 e1-863203-05
bnW3017 e1-862270-25 bnY3850 e1-863387-85 bPz8546 e1-861407-85
bua9849 e1-862767-45 bYC5623 e1-863231-65 bYL3704 e1-862465-05
CaQ1378 e1-861404-55 CgF4859 e1-863210-75 ChJ0530 e1-862770-75
Chn6589 e1-862828-05 ChQ3753 e1-863208-55 CJD8994 e1-863214-05
CJL0633 e1-862829-05 CJY0818 e1-863233-85 CnO2916 e1-862831-25
COz7825 e1-862271-35 CTP6740 e1-863245-95 CWg1314 e1-863207-45
CWg8620 e1-862768-55 CYa8145 e1-863215-15 CYJ1005 e1-856984-75
CYJ1005 e1-863381-25 Cze9272 e1-863329-55 DaT0300 e1-863580-35
DFe4780 e1-860425-55 DgW0988 e1-861418-85 DhR6862 e1-863202-05
DhR7728 e1-856987-05 DJW5714 e1-863390-05 DKD7409 e1-859423-45
DKY5871 e1-863397-75 DLn0325 e1-863391-15 DLP1284 e1-861422-15
DLP6321 e1-856992-45 DMR5556 e1-862763-05 Dnh0943 e1-862463-85
Dnv2886 e1-863332-85 DnY8806 e1-863243-75 DQi0085 e1-861425-45
DQi5344 e1-863238-25 DQK7600 e1-861412-25 DTx4289 e1-863389-05
DuR4086 e1-861424-35 DxC0202 e1-863209-65 DxC8188 e1-856994-65
Dxe0653 e1-862838-95 Dxu1098 e1-861401-25 Dxu4072 e1-859414-65
Dxu5263 e1-862760-85 DYK4096 e1-863331-75 DzK0069 e1-863219-55
DzK4760 e1-861409-05 DzK6563 e1-859424-55 DzK7056 e1-856991-35
DzK8863 e1-863204-15 DzW0302 e1-856990-25 eag8214 e1-863239-35
eCF7399 e1-862464-95 eDF1754 e1-863654-05 eDF5080 e1-856072-85
eDY7872 e1-859674-25 eeP2142 e1-862830-15 eeP6014 e1-863388-95
egM8503 e1-862469-35 eRn6767 e1-861411-15 FWv6633 e1-862471-55
ggx7878 e1-862274-65 gRR2424 e1-861423-25 hCL4419 e1-863274-55
hCO9741 e1-861410-05 hgs7012 e1-862757-55 Jzv1751 e1-863248-15
Lnn4328 e1-863220-65 LOa0541 e1-862761-95

enQuaDRaMenTO 554.13-esTaCiOnaR eM DesaCORDO COM a ReguLaMenTaCaO - POnTO Ou vaga De Taxi
PROCessaDas eM 03/07/2009
Dbb2663 e1-857923-05 DCg2201 e1-857921-95 eav9412 e1-857922-05

enQuaDRaMenTO 554.14-esTaCiOnaR eM DesaCORDO COM a ReguLaMenTaCaO - vaga De CaRga/DesCaRga
PROCessaDas eM 03/07/2009
bgK4533 e1-856998-05 bPJ1999 e1-863326-25 DQY8778 e1-863218-45
DTx4106 e1-849415-65 DvQ5210 e1-863084-25 hxJ1729 e1-856997-95

enQuaDRaMenTO 554.15-esTaCiOnaR eM DesaCORDO COM a ReguLaMenTaCaO - vaga PORTaDOR neCessiD 
esPeCiais
PROCessaDas eM 03/07/2009
CCg9219 e1-863252-55 CDu0745 e1-863076-55 DxC4988 e1-859416-85

enQuaDRaMenTO 555.00-esTaCiOnaR eM LOCaL/hORaRiO PROibiDO esPeCiFiCaMenTe PeLa sinaLizaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
aJQ7127 e1-863211-85 aLn2107 e1-862234-05 bhM7320 e1-859725-95
bMg3657 e1-861461-75 bTa6096 e1-863102-95 bui8913 e1-863070-05
buM7841 e1-863157-95 buW3175 e1-862793-85 bxi0961 e1-837070-35
bxn0553 e1-862595-85 CaK9767 e1-845487-55 CbY0949 e1-861143-85
Cib9148 e1-863071-05 Cie5851 e1-845480-95 CJY7443 e1-863087-55
CMR7086 e1-857571-05 CnF6427 e1-862235-05 CnM3187 e1-862059-05
COz8341 e1-862791-65 CQJ4090 e1-862236-15 CQv7601 e1-855974-95
CTP0397 e1-862108-55 Cvz2709 e1-858735-95 CWg5511 e1-862594-75
CWg6334 e1-861144-95 Cxi5118 e1-859422-35 CxT4991 e1-862593-65
CYO5830 e1-863273-45 Dau4969 e1-863165-65 DbJ7539 e1-859407-05
DDv9351 e1-863154-65 DeD8917 e1-863155-75 DFe1682 e1-859724-85
DFe4431 e1-857574-35 DFu3764 e1-861006-35 DFu8925 e1-863082-05
DhR6892 e1-859721-55 DhR8787 e1-861460-65 DiO9327 e1-863152-45
DiY4107 e1-861872-05 DJO5877 e1-862198-75 DKD8805 e1-859408-05
DKn4344 e1-862233-95 DKY5202 e1-855968-35 DKY9793 e1-863074-35
DLn2312 e1-862057-95 DMF3109 e1-860717-05 DnT9485 e1-863426-35
Dnv4670 e1-855972-75 DnW8651 e1-862232-85 DnY1250 e1-858797-55
DPv4824 e1-855970-55 DQe0663 e1-862109-65 DQi4490 e1-862107-45
DQi6435 e1-862153-65 DQi7477 e1-863428-55 DQY9840 e1-862795-05
Dsn4427 e1-855971-65 DTv1816 e1-862200-95 DuD6678 e1-859419-05
DxC1604 e1-859722-65 DxC2068 e1-855969-45 DxO3174 e1-861003-05
DxO3259 e1-863106-25 Dxu3025 e1-863086-45 Dxu4989 e1-863072-15
Dxu5240 e1-862788-35 Dxu5934 e1-862827-95 Dxu8183 e1-862787-25
DzK6507 e1-863351-55 DzK8775 e1-863075-45 Dzv6297 e1-861510-15
eav8267 e1-857875-75 eCF4998 e1-863153-55 eDF2215 e1-862058-05
eDF6263 e1-862502-35 eeP2173 e1-861874-25 eeP5399 e1-857572-15
egM1737 e1-858100-15 eix3450 e1-863105-15 eKz0775 e1-861871-05
eKz9009 e1-862772-95 hbM0497 e1-863164-55 inb1491 e1-857573-25
Jev8661 e1-861141-65 KFe6931 e1-857575-45 KMP6547 e1-845482-05

enQuaDRaMenTO 566.50-PaRaR eM LOCaL/hORaRiO PROibiDOs esPeCiFiCaMenTe PeLa sinaLizaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
CFe0017 e1-863035-85 CQb9388 e1-863030-35 DDY5342 e1-863033-65
DgW6627 e1-855295-15 Dxu4742 e1-860287-05 eKz1550 e1-855299-55

enQuaDRaMenTO 567.32-PaRaR sObRe Faixa De PeDesTRes na MuDanCa De sinaL LuMinOsO (FisC eLeTRO-
niCa)
PROCessaDas eM 03/07/2009
bFL8212 h1-470709-80 CnQ4528 h1-472278-40 Cub0991 h1-470304-00
DhY9128 h1-471285-10 DQY4149 h1-472277-30 Dxu0335 h1-472222-30
Dxu8101 h1-472416-00 eag5087 h1-470252-20 egM2510 h1-470237-90
eix9194 h1-471113-50

enQuaDRaMenTO 570.30-DeixaR De COnseRvaR O veiCuLO na Faixa a eLe DesTinaDa PeLa sinaLizaCaO De 
ReguL
PROCessaDas eM 03/07/2009
DnY7879 e1-862596-95

enQuaDRaMenTO 573.80-TRansiTaR PeLa COnTRaMaO De DiReCaO eM via C/ sinaLizaCaO De ReguL senTiDO 
uniCO
PROCessaDas eM 03/07/2009
CTn7080 e1-857831-75 DDv9400 e1-862495-75

enQuaDRaMenTO 583.50-DesObeDeCeR as ORDens eManaDas Da auTORiD COMPeT De TRansiTO Ou De seus 
agenTes

PROCessaDas eM 03/07/2009
DzD5777 e1-861359-45

enQuaDRaMenTO 599.10-exeCuTaR OPeRaCaO De ReTORnO eM LOCais PROibiDOs PeLa sinaLizaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
bYL2938 e1-862231-75

enQuaDRaMenTO 604.12-exeCuTaR OPeRaCaO De COnveRsaO a esQueRDa eM LOCaL PROibiDO PeLa sina-
LizaCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
DhY1457 e1-860638-95 DxC5756 e1-860637-85 Dxu9725 e1-859447-65
eCO0240 e1-854912-35

enQuaDRaMenTO 605.01-avanCaR O sinaL veRMeLhO DO seMaFORO
PROCessaDas eM 03/07/2009
bLs8908 e1-858921-85 bxi0897 e1-860640-05 DeP6713 e1-862497-95
Dnh1718 e1-863501-15 DnY5758 e1-862010-65 DPv4139 e1-862657-45
DQY4041 e1-862664-05 Dxe0921 e1-860962-35 DxO2054 e1-861589-35
Dxu9748 e1-862649-75 eCF6787 e1-862184-45 eFg8096 e1-857133-25
eix3190 e1-861664-15 eKz2402 e1-863160-15 MPb3336 e1-860750-05

enQuaDRaMenTO 605.03-avanCaR O sinaL veRMeLhO DO seMaFORO - FisCaLizaCaO eLeTROniCa
PROCessaDas eM 03/07/2009
abF7253 h1-472179-40 agJ9973 h1-470680-10 agR2067 h1-472739-30
aJL7166 h1-472305-90 aJL7166 h1-472311-40 aLz9853 h1-471209-20
aOP0889 h1-472349-90 avC2550 h1-471112-40 bFD6015 h1-472895-50
bFL4966 h1-470241-20 bFL9222 h1-472316-90 bgD3924 h1-472452-20
bie0578 h1-471665-70 big2856 h1-470298-40 biJ0924 h1-472343-30
biJ9440 h1-472851-50 bJL8761 h1-471297-20 bKF0368 h1-472237-70
bKJ4502 h1-470220-30 bMC2114 h1-471670-10 bMC2114 h1-470707-60
bnn4598 h1-470378-70 bnT7229 h1-470718-60 bnY4784 h1-471121-20
bOJ8438 h1-472248-70 bPi3169 h1-470360-00 bPK5444 h1-470395-20
bQg0588 h1-471212-50 bQP9860 h1-472207-00 bsQ7291 h1-470699-90
bsQ7507 h1-471529-30 bsv2256 h1-471287-30 bTa6812 h1-470283-00
bTg6025 h1-473065-00 bui4249 h1-471553-50 bui6740 h1-471662-40
bui9882 h1-472168-40 bui9882 h1-472225-60 buR0869 h1-472869-10
buv3710 h1-472845-00 buW8433 h1-469776-00 buW8616 h1-472857-00
buz0443 h1-470300-60 bvn1542 h1-472733-80 bvn4648 h1-470204-90
bWP0292 h1-472861-40 bxi0309 h1-470687-80 bxn0075 h1-470682-30
bYL1354 h1-472307-00 bYL3279 h1-471239-00 bzh4361 h1-472700-80
bzJ7314 h1-471128-90 bzQ4660 h1-472854-80 CaQ1954 h1-471161-90
Cax1561 h1-471293-90 Cbb6045 h1-470683-40 Cbe6417 h1-470257-70
Cbi3516 h1-472748-10 CbK0149 h1-470379-80 CCF1994 h1-470356-70
CCh0333 h1-469963-00 CCJ9635 h1-472385-10 CCM0700 h1-470231-30
CCW2678 h1-472190-40 CCW7334 h1-471314-80 CCW8772 h1-472897-70
CCW9597 h1-471284-00 CDg4125 h1-471669-00 CDh3994 h1-470334-70
CDu1081 h1-472162-90 CDW4333 h1-472437-90 CeQ3035 h1-469964-00
Cev2452 h1-471124-50 Cex3703 h1-471290-60 CeY4753 h1-470686-70
CFL6815 h1-471236-70 CgM3533 h1-471294-00 Cgn8130 h1-472852-60
Cgu2211 h1-470688-90 Cgu5865 h1-472386-20 Cgz8878 h1-472209-10
Chn2446 h1-470372-10 ChP1015 h1-471205-90 Ciz3029 h1-472336-70
CJD1573 h1-470681-20 CJD2963 h1-472850-40 CJD4369 h1-471659-10
CJD6176 h1-470603-10 CJO1005 h1-469887-00 CJu3317 h1-472717-30
CJY5669 h1-471681-10 CKD0945 h1-472185-00 CKg6724 h1-472246-50
CKx7567 h1-472191-50 CLa5530 h1-469796-80 CLK1308 h1-472159-60
CLs0810 h1-470207-10 CLz3376 h1-470691-10 CnQ0372 h1-470720-80
CnQ1735 h1-473064-90 CnQ9050 h1-472254-20 CnT1454 h1-470307-20
COz2697 h1-472314-70 COz3280 h1-471313-70 CPQ8751 h1-471900-00
CPs2850 h1-471657-00 CPu6564 h1-470703-20 CPu9291 h1-472353-20
CQg5225 h1-469944-20 CQh4026 h1-472337-80 CQM9891 h1-471269-70
CQW6485 h1-470409-50 CQY0106 h1-472164-00 CRO0715 h1-470404-00
CsC8698 h1-472871-30 Cse4983 h1-471295-00 CTP9960 h1-472463-20
Cva2341 h1-472327-90 CvY4711 h1-471235-60 CWD1564 h1-472346-60
CWg2441 h1-470725-20 CWg2961 h1-470377-60 CWg5419 h1-471140-00
Cxb3725 h1-470352-30 CxD4115 h1-471245-50 CxM7377 h1-469999-20
CxT3617 h1-471655-80 CYb5185 h1-471672-30 CYz3946 h1-472704-10
CYz5923 h1-472303-70 CYz6821 h1-472241-00 CYz6821 h1-472242-10
CYz7501 h1-470229-10 CYz9157 h1-472439-00 Czv3624 h1-469965-10
DaM0245 h1-471673-40 DaM5867 h1-473052-80 Dax1085 h1-471131-10
Dax7838 h1-471252-10 Dbb2799 h1-472348-80 Dbb3596 h1-472853-70
Dbb4820 h1-470248-90 Dbb5332 h1-470342-40 Dbh1064 h1-472166-20
DbJ3794 h1-472171-70 DbJ5769 h1-470694-40 DbP8803 h1-471163-00
DbY3126 h1-472193-70 DbY6185 h1-470343-50 DbY8871 h1-471226-80
DCK6838 h1-469823-20 DCO0593 h1-470232-40 DDJ3772 h1-470218-10
DDJ8672 h1-471656-90 DDT4573 h1-472404-90 DDY3944 h1-469880-40
DeW4265 h1-471664-60 DeY2883 h1-471653-60 DeY6610 h1-472175-00
DeY7257 h1-471691-00 DeY7571 h1-472469-80 DFg6592 h1-470198-30
DFi8410 h1-471158-60 DFJ9173 h1-470685-60 DFL6824 h1-470004-70
DFs1678 h1-470238-00 DFs7337 h1-471250-00 DFu9143 h1-469913-40
DgK0964 h1-470693-30 Dgu1720 h1-472289-40 DgW0144 h1-472282-80
DgW1362 h1-470235-70 DgW6027 h1-473063-80 DgW8111 h1-471251-00
DhF2013 h1-472418-10 DhF2509 h1-472423-60 DhR7315 h1-470202-70
Dhx5323 h1-472163-00 Dhx8203 h1-472340-00 DhY4018 h1-472744-80
DhY8632 h1-472741-50 DhY9545 h1-471142-10 Dih7280 h1-472856-00
Dix0158 h1-469800-10 Dix0305 h1-472255-30 DiY2847 h1-471303-80
DiY2916 h1-472859-20 DiY5375 h1-472412-60 DiY6540 h1-471186-10
DJC9554 h1-469867-20 DJQ4265 h1-471211-40 DJW5209 h1-469943-10
DKa9836 h1-470233-50 DKD0300 h1-472752-50 DKD4442 h1-470596-50
DKD7501 h1-472409-30 DKD7713 h1-472745-90 DKD7790 h1-470284-10
DKD8662 h1-470234-60 DKY6479 h1-469784-70 DKY6641 h1-472402-70
DKY8276 h1-471547-00 DKY9198 h1-472695-30 DKY9239 h1-471708-60
DLn4699 h1-472332-30 DMh6148 h1-471671-20 DMO2200 h1-472253-10
DMO5059 h1-469808-90 DMO5987 h1-472279-50 DMO9656 h1-472247-60
DMu3117 h1-472169-50 Dnh3516 h1-471690-00 DnT6201 h1-470578-90
DnT6884 h1-472221-20 DnT9227 h1-470350-10 DnT9951 h1-472165-10
DnY2384 h1-471652-50 DnY2563 h1-472235-50 DnY4253 h1-472203-60
DnY9168 h1-472882-30 Dnz8656 h1-472354-30 DPv2434 h1-471560-10
DQb4660 h1-472208-00 DQi6655 h1-472399-40 DQi8203 h1-471548-00
DQn2669 h1-471541-40 DQP9359 h1-470384-20 DQY0387 h1-470397-40
DQY2266 h1-472357-60 DQY2267 h1-469949-70 DQY2276 h1-472291-60
DQY2875 h1-472730-50 DQY7555 h1-471155-30 DQY7706 h1-470266-50
DRe6633 h1-469948-60 DRe7273 h1-472334-50 Dse0495 h1-472192-60
DsJ3353 h1-470588-80 Dsn0480 h1-471554-60 Dsn2027 h1-472345-50
Dsn2028 h1-470595-40 Dsn4749 h1-472180-50 Dsn5571 h1-470330-30
Dsn6361 h1-472468-70 Dsn7960 h1-470245-60 Dsn8184 h1-471272-00
Dsn8400 h1-470196-10 Dsn8938 h1-472176-10 Dsn8938 h1-472844-90
DsO2204 h1-470302-80 DsY2209 h1-470382-00 DTv1950 h1-472860-30
DTx1773 h1-470251-10 DTx4111 h1-472373-00 DTx5305 h1-471115-70
DTx6832 h1-471162-00 DTx9439 h1-472848-20 Dun0241 h1-471231-20
DuR3978 h1-471674-50 DuT0009 h1-471222-40 Dvg3372 h1-471680-00
DvM6243 h1-470306-10 Dvs4674 h1-472855-90 Dvs5486 h1-471678-90
DWJ0627 h1-469807-80 DxC0059 h1-470282-00 DxC0176 h1-472252-00
DxC1558 h1-472686-50 DxC1855 h1-471660-20 DxC5634 h1-470390-80
DxC8112 h1-470589-90 Dxe1168 h1-470684-50 Dxe1331 h1-472335-60
Dxe2282 h1-471663-50 Dxe2395 h1-470367-70 Dxe2813 h1-470323-70
Dxu0345 h1-471246-60 Dxu0393 h1-472413-70 Dxu6593 h1-470689-00
Dxu7029 h1-472167-30 Dxu8081 h1-472286-10 Dxx9477 h1-472250-90
DYK4306 h1-472448-90 DzK0355 h1-471550-20 DzK1117 h1-472742-60
DzK1368 h1-470340-20 DzK1674 h1-472219-00 DzK2800 h1-471114-60
DzK3307 h1-471531-50 Dzz8394 h1-471192-70 eag5061 h1-472256-40
eag5486 h1-472698-60 eag5784 h1-472341-10 eag6498 h1-469875-00
eag6511 h1-472344-40 eag8207 h1-470294-00 eag9617 h1-469838-60
eag9852 h1-472849-30 eav1113 h1-471243-30 eav1366 h1-470600-90
eav2557 h1-471679-00 eav2881 h1-470197-20 eav3477 h1-470318-20
eav5604 h1-472429-10 eav7526 h1-471210-30 eav7563 h1-470370-00
eav7901 h1-472170-60 eav7901 h1-472244-30 eav8984 h1-472697-50
eav9089 h1-472726-10 eCF5635 h1-472878-00 eCF8489 h1-469822-10
eDF1291 h1-470329-20 eDF2567 h1-471545-80 eDF5006 h1-470325-90
eDF5777 h1-472727-20 eDF7605 h1-471552-40 eDF8245 h1-472297-10
eDF8773 h1-470230-20 een5555 h1-470351-20 eeP0476 h1-470406-20
eeP0989 h1-472338-90 eeP1745 h1-472447-80 eeP1759 h1-472398-30
eeP3699 h1-472430-20 eeP5357 h1-470208-20 eeP7280 h1-472161-80
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eeP8355 h1-470338-00 eeP8756 h1-472306-00 eeP9256 h1-471147-60
eeP9392 h1-472350-00 eeP9877 h1-472251-00 eFg6069 h1-469926-60
egM1583 h1-471654-70 egM3532 h1-472187-10 egM6694 h1-470267-60
egM6826 h1-471668-00 egM9666 h1-469937-60 egW5948 h1-472740-40
egW6389 h1-472389-50 egW6577 h1-472368-60 eix2719 h1-471175-10
eix5359 h1-471268-60 eix9267 h1-472197-00 eKz0610 h1-472842-70
eRD1600 h1-470009-10 gJh0016 h1-469881-50 gLi6295 h1-471129-00
gMO2704 h1-469906-80 gOJ0917 h1-471208-10 gQD0751 h1-470692-20
gzQ2766 h1-470253-30 hDb0590 h1-471188-30 heW1362 h1-469904-60
heW2019 h1-470321-50 hFP9375 h1-472403-80 iCF9229 h1-470696-60
ieR8885 h1-471286-20 igJ5639 h1-471666-80 iLT5472 h1-470200-50
JDY6775 h1-472356-50 JFJ2302 h1-472846-00 JLg2624 h1-470308-30
JnD9017 h1-469801-20 JTs0394 h1-470365-50 KDD9644 h1-469879-30
LnW7273 h1-470303-90 LvM4094 h1-471207-00 MMP9954 h1-472858-10
MPY2335 h1-470690-00 MQu1605 h1-472751-40 MuP5203 h1-472302-60
MWC8375 h1-472292-70 Mxs6198 h1-470695-50 Mzx7420 h1-471909-90

enQuaDRaMenTO 606.81-TRansPOR bLOQueiO viaRiO COM Ou seM sinaLizaCaO Ou DisPOsiTivOs auxiLia-
Res
PROCessaDas eM 03/07/2009
CJC5749 e1-861252-75 DvQ7087 e1-862653-05

enQuaDRaMenTO 656.40-COnDuziR O veiCuLO TRansPORTanDO PassageiROs eM COMPaRTiMenTO De CaR-
ga
PROCessaDas eM 03/07/2009
CFu1116 e1-862494-65

enQuaDRaMenTO 703.01-COnDuziR MOTOCiCLeTa, MOTOneTa e CiCLOMOTOR seM CaPaCeTe De seguRanCa
PROCessaDas eM 03/07/2009
DCn3713 e1-860965-65

enQuaDRaMenTO 703.02-COnDuziR MOTOCiCLeTa/MOTOneTa/CiCLOMOTOR C/ CaPaCeTe s/ viseiRa/OCuLOs 
PROTeCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
DJW4326 e1-856324-75 Dvg3960 e1-861262-65 eFg7990 e1-856325-85
eFg9257 e1-856322-55

enQuaDRaMenTO 704.82-COnDuziR MOTOCiCLeTa/MOTOneTa/CiCLOMOTOR TRansP. Passag s/ viseiRa/OCu-
LOs PROTeCaO
PROCessaDas eM 03/07/2009
eFg8316 e1-862597-05

enQuaDRaMenTO 736.62-DiRigiR veiCuLO uTiLizanDO-se De TeLeFOne CeLuLaR
PROCessaDas eM 03/07/2009
aCv0609 e1-854911-25 ans4470 e1-860771-05 bTa7621 e1-860635-65
bTg6471 e1-857568-85 bux7908 e1-861257-15 bvb2816 e1-853888-25
bzJ7806 e1-863232-75 CKM2773 e1-859888-75 CPu1215 e1-860190-15
CWg7277 e1-860621-35 CYz3693 e1-862312-05 Dbh9489 e1-854889-25
DeW6410 e1-862054-65 DFi8760 e1-862774-05 DFu9903 e1-861273-65
DgW0310 e1-845485-35 DhY3007 e1-862655-25 DhY4041 e1-860860-05
DKD5738 e1-861421-05 DMO1424 e1-862111-85 DMO4428 e1-860862-25
DnT8301 e1-858920-75 DOD6481 e1-863354-85 DPC2326 e1-861655-35
DPg4379 e1-862199-85 DQi0253 e1-862056-85 DQY0024 e1-861209-85
Dsn8695 e1-861586-05 DTx3116 e1-860961-25 DTx3874 e1-858799-75
Dvs4519 e1-854888-15 DxC1613 e1-861626-75 DxC4611 e1-862754-25
DxC6523 e1-862756-45 Dxu3418 e1-863378-05 Dxu4857 e1-861587-15
DzK3832 e1-863377-95 DzK5755 e1-859889-85 eag8073 e1-861628-95
eag9661 e1-856516-15 eDF8292 e1-863399-95 eeP4784 e1-861667-45
egW6402 e1-860770-95 eKz1381 e1-861004-15 eKz5526 e1-860636-75
gbF0010 e1-861800-55 gQn1113 e1-860859-05 gsP7381 e1-861875-35
gus9478 e1-861941-35 hCi2380 e1-858422-45 hCL0620 e1-857944-05
KbK6341 e1-858922-95 LPJ0494 e1-861668-55 MQs2010 e1-863352-65
Mxu7269 e1-863429-65

enQuaDRaMenTO 737.40-bLOQueaR a via COM veiCuLO
PROCessaDas eM 03/07/2009
CxC1530 e1-837073-65

enQuaDRaMenTO 745.50-TRansiTaR eM veLOCiDaDe suPeRiOR a MaxiMa PeRMiTiDa eM aTe 20%
PROCessaDas eM 03/07/2009
aax5716 h1-470817-60 abD0606 h1-471941-80 abK6288 h1-471040-90
abK6288 h1-471013-40 abQ7251 h1-470487-60 aCF9166 h1-470016-80
aDv4563 h1-471588-70 age9697 h1-472234-40 aiD2295 h1-471203-70
aJR1651 h1-471778-00 aKL4684 h1-471927-50 aKT5044 h1-471455-60
aMM3049 h1-472395-00 aMv3754 h1-472014-40 aMv4822 h1-470420-50
aMv4822 h1-470614-10 ana6079 h1-471079-40 anC0828 h1-472609-50
anL4759 h1-471605-20 anM6665 h1-472571-00 aOg4327 h1-470592-10
aOQ8496 h1-469897-00 aPW5693 h1-472643-60 aQK9356 h1-470346-80
bDh1668 h1-471191-60 bDM3681 h1-470773-60 bFJ9174 h1-471215-80
bFL4143 h1-473042-90 bFz7110 h1-472676-60 bgb3950 h1-472150-80
bgD3438 h1-472479-70 bgD3924 h1-472451-10 bgJ4278 h1-472189-30
bgJ4278 h1-472795-40 bgM9405 h1-472896-60 bgu7584 h1-471880-20
bgY2654 h1-470114-70 bhD1466 h1-470724-10 bib6826 h1-473003-30
biD7514 h1-473051-70 bie0989 h1-471758-10 bie2003 h1-472651-30
bie2545 h1-471823-00 biF9347 h1-472383-00 big2871 h1-470490-90
bii0942 h1-471712-00 biJ4580 h1-473107-80 biL2059 h1-471705-30
bin2180 h1-470290-70 biR3758 h1-470759-30 bix7290 h1-470480-00
bJi6547 h1-471897-80 bLi8652 h1-472720-60 bLJ4976 h1-472482-00
bLM8033 h1-473096-80 bLs2600 h1-471789-00 bLx2752 h1-472115-60
bMC2114 h1-472747-00 bMJ4011 h1-472545-70 bMn1321 h1-472980-20
bMP4045 h1-471431-40 bMT4261 h1-470644-90 bMT4261 h1-471514-00
bMT6435 h1-470463-40 bMu1001 h1-472812-00 bMu7464 h1-473102-30
bng3835 h1-471176-20 bni9522 h1-470669-10 bns1229 h1-470289-60
bnT5940 h1-470363-30 bnW3407 h1-470414-00 bnY0560 h1-472101-30
bnY0609 h1-471103-60 bnY2367 h1-471173-00 bnY6073 h1-471704-20
bnz6958 h1-470586-60 bOF7492 h1-470339-10 bOn5882 h1-471106-90
bPC0173 h1-469870-50 bPC9920 h1-470963-90 bPC9920 h1-471035-40
bPh2114 h1-472298-20 bPh8444 h1-470659-20 bPP0050 h1-471692-10
bPP7995 h1-471854-90 bPu0144 h1-470776-90 bPu1598 h1-471219-10
bPu1598 h1-471220-20 bPu1598 h1-471221-30 bPu3504 h1-472906-50
bPx1335 h1-471167-40 bQb2464 h1-471865-90 bQh1970 h1-471448-00
bQh6696 h1-472899-90 bQh7542 h1-472063-90 bQh7555 h1-471968-20
bQh7767 h1-471281-80 bQi7283 h1-469848-50 bQi7283 h1-472387-30
bQi7988 h1-472919-70 bQO4875 h1-470820-90 bQR9079 h1-471185-00
bQx4627 h1-469886-00 bQz5800 h1-473132-00 bRC6487 h1-472981-30
bRD5800 h1-471296-10 bRF6854 h1-471949-50 bsa0282 h1-470564-60
bsQ1461 h1-471796-60 bsQ1876 h1-470135-60 bsQ7165 h1-472436-80
bsQ9996 h1-470104-80 bsR3513 h1-472873-50 bss2848 h1-471975-90
bTa8446 h1-472935-10 bTD2556 h1-469952-00 bTD2565 h1-470790-10
bTD6190 h1-471062-90 bTD7320 h1-470045-40 bTg1063 h1-470513-00
bTg4645 h1-470632-80 bTg4692 h1-471171-80 bTg5686 h1-472794-30
bTg8684 h1-472426-90 bTg9840 h1-472913-10 buD4428 h1-470875-90
buF6249 h1-470868-20 bug9526 h1-471507-30 buh3499 h1-470888-00
buh3499 h1-470912-20 bui2402 h1-470797-80 bui8101 h1-471837-30
bui8565 h1-470775-80 bun1001 h1-471651-40 buQ3324 h1-470716-40
buT1005 h1-470425-00 buT8272 h1-472091-40 buW1800 h1-472152-00
buW1989 h1-471501-80 buW4711 h1-472659-00 buW5087 h1-470928-70
buW8618 h1-472499-50 bvi0410 h1-469902-40 bvK9309 h1-471608-50
bvn3800 h1-470497-50 bvn5675 h1-470658-10 bvn9112 h1-470804-40
bWs4764 h1-471891-20 bxO7513 h1-472450-00 bYL3069 h1-472785-50
bYL4131 h1-469940-90 bYL4211 h1-471399-50 bYL4258 h1-471444-60
bYL4399 h1-470562-40 bYL5712 h1-472823-00 bYM4256 h1-471126-70
bzC7416 h1-471808-70 bzJ9099 h1-472392-80 bzQ3017 h1-471718-50
bzT6950 h1-470889-10 bzv6237 h1-469858-40 Cag7965 h1-471707-50
CaL1708 h1-472920-80 CaQ0160 h1-471298-30 CaQ5737 h1-470193-90
CaQ9018 h1-470025-60 CaQ9978 h1-469941-00 Cas9948 h1-470526-10
Cbb6455 h1-470646-00 CbD5688 h1-469901-30 CbJ9934 h1-472901-00
CbQ7893 h1-471428-10 Cbv2140 h1-472492-90 CCb2158 h1-469924-40
CCb3465 h1-472824-00 CCC7817 h1-472677-70 CCi7289 h1-470103-70
CCi7289 h1-470223-60 CCM1645 h1-472922-00 CCT5309 h1-472788-80
CCT9804 h1-470780-20 CCW2952 h1-472792-10 CCW3458 h1-472784-40
CCW4247 h1-472378-50 CCW5052 h1-472950-50 CCY1490 h1-472967-00

CDF7630 h1-471775-70 CDu1081 h1-471020-00 CDu2671 h1-470952-90
CDu4066 h1-470486-50 CDu6058 h1-470766-00 CDu9095 h1-470268-70
CDu9798 h1-470697-70 CDW3340 h1-470717-50 CDW4333 h1-473131-00
CDW5246 h1-472887-80 CDW6767 h1-470734-00 CDW6767 h1-470852-80
CDW8761 h1-472568-80 CeJ7512 h1-470213-70 CeM9589 h1-473157-30
Cev2654 h1-471288-40 Cev4835 h1-469907-90 Cev5054 h1-471926-40
Cev6033 h1-473111-10 Cev6580 h1-471138-80 Cev7569 h1-471801-00
CeY1573 h1-471717-40 CeY5908 h1-470541-50 CeY5908 h1-470021-20
CeY7743 h1-471954-00 CFa7666 h1-470777-00 CFe3643 h1-473158-40
CFT6417 h1-472835-00 CFx2326 h1-472173-90 CgM3620 h1-470705-40
CgO3956 h1-470383-10 CgQ1319 h1-470018-00 Cgu5183 h1-470186-20
Cgv0442 h1-473137-50 Cgx7967 h1-470288-50 Cgz7088 h1-472837-20
ChC1934 h1-471004-60 Chn2414 h1-472964-80 Chn3132 h1-471828-50
Chn3352 h1-471937-40 Chn5700 h1-473009-90 Chn5850 h1-473029-70
Chn8923 h1-472549-00 Chn9087 h1-471965-00 ChY2337 h1-472077-10
Cih2865 h1-471543-60 Cii3340 h1-471379-70 CiM4767 h1-470715-30
CiR9063 h1-472547-90 CJD0985 h1-472818-50 CJD8781 h1-471765-80
CJD9303 h1-470040-00 CJD9505 h1-472635-90 CJJ0767 h1-472380-70
CJJ0767 h1-472427-00 CJJ2918 h1-471688-80 CJL0475 h1-470829-70
CJu6958 h1-469866-10 CJY3050 h1-471065-10 CKD3656 h1-470119-10
CKe7488 h1-469815-50 CKJ2341 h1-472825-10 CKn5900 h1-471261-00
CKQ2537 h1-469958-50 CKx2274 h1-472973-60 CKx4308 h1-471258-70
CKx5521 h1-472384-00 CKx9667 h1-471769-10 CLe1431 h1-471259-80
CLL1197 h1-472206-90 CLL7421 h1-472538-00 CLT9530 h1-470170-80
CLz9985 h1-472866-90 CMC9119 h1-472050-70 CML9991 h1-471526-00
CMO9058 h1-470461-20 CnF8088 h1-471620-60 CnF8118 h1-470058-60
CnO2916 h1-471049-70 CnQ1966 h1-472616-10 CnQ3336 h1-472201-40
CnQ4713 h1-469931-00 CnQ5374 h1-471352-20 CnQ6812 h1-472921-90
CnQ7532 h1-472862-50 CnQ7770 h1-472188-20 CnQ9944 h1-471625-00
CnQ9950 h1-472777-80 Cnx3685 h1-471343-40 COe3004 h1-470043-20
COz0863 h1-470656-00 COz1243 h1-472706-30 COz4118 h1-472759-10
COz6975 h1-473159-50 COz9528 h1-470041-00 CPQ2634 h1-472688-70
CPs9887 h1-471496-30 CPu3420 h1-471409-40 CPu3696 h1-470447-00
CPu3725 h1-470977-10 CPu3725 h1-472001-20 CPu3725 h1-471039-80
CPu3725 h1-471573-30 CPu3725 h1-472080-40 CPu3725 h1-472570-00
CPu8383 h1-471228-00 CPx2108 h1-471509-50 CPz8577 h1-471847-20
CQC2228 h1-471133-30 CQg0061 h1-472763-50 CQg1818 h1-470419-40
CQO0276 h1-469791-30 CQT0703 h1-472984-60 CQW3898 h1-471859-30
CQW3898 h1-472553-40 CQW8983 h1-472888-90 CRF7633 h1-471963-80
CRg9266 h1-471645-90 CRK6634 h1-472692-00 CRn9965 h1-470785-70
CRQ4032 h1-472639-20 CRR4808 h1-472599-60 CRT2831 h1-471902-20
CsJ9442 h1-472299-30 CsJ9741 h1-471906-60 CsP1007 h1-472956-00
CsT1323 h1-472828-40 Csz3868 h1-471525-00 CTb1304 h1-472915-30
CTC4074 h1-471071-70 CTD9113 h1-470047-60 CTJ0417 h1-471196-00
CTn5077 h1-473022-00 CTO9573 h1-469847-40 CTP0181 h1-472458-80
CTP0731 h1-473035-20 CTP1411 h1-471487-50 CTP1411 h1-471627-20
CTP7645 h1-471432-50 CTP7645 h1-471429-20 CTP7645 h1-471434-70
Cub0298 h1-471921-00 Cub1218 h1-470908-90 CvC2643 h1-470008-00
CWC0661 h1-470704-30 CWC7418 h1-471696-50 CWg2570 h1-471757-00
CWg5340 h1-472323-50 CWg6697 h1-473080-30 CWg7179 h1-471642-60
CWg7621 h1-472548-00 CWg8363 h1-472520-40 CWg8844 h1-473082-50
CWg9497 h1-472328-00 CWg9780 h1-470026-70 CWL0015 h1-471561-20
CWL0080 h1-472272-90 CWM7594 h1-469805-60 CWn4883 h1-470909-00
CWP3378 h1-470663-60 CWu6288 h1-471566-70 CxD2037 h1-472041-90
CxD2941 h1-469889-20 CxD3476 h1-471774-60 CxD4540 h1-469803-40
CxD5405 h1-472108-00 CxD5891 h1-470477-70 CxD6647 h1-471810-90
CxD7608 h1-472268-50 Cxi4628 h1-471755-90 CxP2007 h1-473070-40
CxT0159 h1-471713-00 CxT0671 h1-471143-20 CxT0688 h1-471970-40
CxT0921 h1-470856-10 CxT2859 h1-472718-40 CxT3261 h1-471377-50
CxT4405 h1-470225-80 CxT7834 h1-469950-80 CYa9399 h1-470971-60
CYD7666 h1-470052-00 CYi3644 h1-472838-30 CYJ0178 h1-471888-00
CYJ1118 h1-470539-30 CYJ5915 h1-472498-40 CYW2124 h1-469898-00
CYx2616 h1-470643-80 CYz3662 h1-470000-30 CYz3760 h1-471333-50
CYz3946 h1-472295-00 CYz4972 h1-471687-70 CYz7805 h1-471174-00
CYz7934 h1-473115-50 CYz8955 h1-471601-90 Cza6905 h1-471120-10
Cze5222 h1-471016-70 Cze8530 h1-472694-20 Czh7284 h1-470228-00
Czn4581 h1-470989-20 Czn4581 h1-471054-10 CzP7499 h1-470865-00
Czx7626 h1-471682-20 Dae6464 h1-473124-30 DaQ3424 h1-471336-80
Dax0739 h1-470224-70 Dax2255 h1-471753-70 Dax2882 h1-470845-10
Dax9717 h1-472633-70 Daz9608 h1-471105-80 Dbb2648 h1-471474-30
Dbb3348 h1-471759-20 Dbb4632 h1-470029-00 Dbb5997 h1-471861-50
Dbb6766 h1-472114-50 Dbb6872 h1-469877-10 Dbh9984 h1-471997-90
DbJ0377 h1-471457-80 DbJ2358 h1-471787-80 DbJ5766 h1-470093-80
DbJ9960 h1-472786-60 DbK2015 h1-471330-20 DbK3918 h1-470013-50
Dbn3138 h1-473006-60 Dbn8511 h1-470102-60 DbW7210 h1-471844-00
DbY1472 h1-470396-30 DbY2688 h1-472684-30 DbY3964 h1-472753-60
DbY5929 h1-471380-80 DbY6098 h1-472961-50 DbY6472 h1-470661-40
DCC4234 h1-471641-50 DCg4349 h1-470337-00 DCK3188 h1-471709-70
DCK6315 h1-471292-80 DCK7740 h1-472072-70 DCO1408 h1-470006-90
DCO4107 h1-472211-30 DCv0114 h1-472024-30 DCz5986 h1-472514-90
DDb7820 h1-473044-00 DDD3976 h1-472557-80 DDe5793 h1-469899-10
DDe8980 h1-471729-50 DDi8914 h1-469839-70 DDJ4512 h1-472749-20
DDJ4613 h1-471485-30 DDJ6293 h1-472274-00 DDJ6603 h1-470901-20
DDL3065 h1-472470-90 DDn7008 h1-472487-40 DDQ1990 h1-473126-50
DDQ2383 h1-471632-70 DDQ9834 h1-470914-40 DDv0348 h1-471160-80
DDv2711 h1-471855-00 DDv3019 h1-469830-90 DDv3343 h1-469820-00
DDv4948 h1-472622-70 DDv5240 h1-472078-20 DDv5668 h1-472555-60
DDY4313 h1-472375-20 DDY5047 h1-470034-40 Dea2617 h1-470649-30
Dea2617 h1-471312-60 Dea2617 h1-471349-00 DeD1312 h1-470517-30
DeJ2423 h1-471715-20 Des6794 h1-470430-40 Dex7514 h1-472865-80
DeY1303 h1-472490-70 DeY2589 h1-470191-70 DeY7334 h1-472462-10
DFe0151 h1-472283-90 DFe0237 h1-471744-90 DFe1474 h1-472135-40
DFe1821 h1-471953-90 DFe2314 h1-470292-90 DFe2892 h1-472799-80
DFe3683 h1-470620-70 DFe3894 h1-471723-00 DFe4192 h1-471577-70
DFe5784 h1-470672-40 DFe7366 h1-473032-00 DFe8030 h1-470745-00
DFe8244 h1-471100-30 DFe8863 h1-469798-00 DFg7048 h1-471014-50
DFh2940 h1-472484-10 DFJ4275 h1-470538-20 DFK5479 h1-471264-20
DFn2267 h1-472580-90 DFO2168 h1-469984-90 DFP2181 h1-472443-40
DFs0116 h1-470496-40 DFu1468 h1-471842-80 DFu2772 h1-472938-40
DFu5515 h1-473048-40 DFu9382 h1-470296-20 DFx6395 h1-472486-30
DFY6136 h1-472321-30 DFz1314 h1-470246-70 DFz3700 h1-473017-60
DFz4964 h1-472453-30 DFz5238 h1-470145-50 DFz5390 h1-470633-90
DgD9199 h1-472342-20 DgO0214 h1-472880-10 DgO3310 h1-472068-30
Dgv5041 h1-471661-30 Dgv8040 h1-470580-00 DgW0649 h1-471056-30
DgW1565 h1-472431-30 DgW5405 h1-472058-40 DgW5455 h1-472925-20
DgW5500 h1-471745-00 DgW5727 h1-473136-40 DgW5727 h1-471980-30
DgW6649 h1-472885-60 DgW9991 h1-472364-20 DhD4034 h1-472667-80
DhF2199 h1-470003-60 Dhh2505 h1-472406-00 DhK8572 h1-470920-00
DhR5064 h1-470431-50 DhR6922 h1-470194-00 DhR8635 h1-471802-10
DhR9034 h1-472790-00 DhR9061 h1-472147-50 DhT2494 h1-470827-50
DhW1232 h1-471074-00 DhW7299 h1-470915-50 DhY3274 h1-470559-10
DhY3537 h1-471893-40 DhY3696 h1-471852-70 DhY3930 h1-473027-50
DhY4387 h1-470111-40 DhY4757 h1-472527-00 DhY4875 h1-471410-50
DhY6231 h1-469961-80 DhY6919 h1-471521-60 DhY8632 h1-472779-00
DhY9722 h1-473010-00 DiD3840 h1-469955-20 DiJ5983 h1-472525-90
Diu0788 h1-472288-30 DiW2836 h1-470215-90 Dix1481 h1-470811-00
Dix4036 h1-470410-60 DiY0760 h1-472583-10 DiY4128 h1-472261-90
DiY4682 h1-471301-60 DiY5509 h1-469843-00 DiY6003 h1-472813-00
DiY6457 h1-471200-40 DiY6457 h1-471504-00 DiY7977 h1-470180-70
DJb3338 h1-471785-60 DJh1845 h1-471437-00 DJP9397 h1-472831-70
DJP9397 h1-470670-20 DJP9397 h1-471411-60 DJP9397 h1-471649-20
DJQ3883 h1-469826-50 DJQ5549 h1-472772-30 DJW4229 h1-471110-20
DKC2085 h1-472944-00 DKD0078 h1-470263-20 DKD0129 h1-473036-30
DKD0336 h1-470481-00 DKD0428 h1-470897-90 DKD0428 h1-472053-00
DKD0859 h1-469923-30 DKD1368 h1-470634-00 DKD1837 h1-470652-60
DKD3714 h1-469825-40 DKD4012 h1-470258-80 DKD4012 h1-470270-90
DKD4247 h1-469933-20 DKD4393 h1-471376-40 DKD4474 h1-469981-60
DKD4581 h1-470458-00 DKD5609 h1-471482-00 DKD5805 h1-470627-30
DKD6777 h1-469925-50 DKD9201 h1-472809-70 DKD9726 h1-470050-90
DKD9868 h1-469938-70 DKe8502 h1-471581-00 DKO0984 h1-472991-20
DKO1232 h1-472195-90 DKT0249 h1-472478-60 DKT9246 h1-470830-80
DKW4226 h1-470832-00 DKY4774 h1-471795-50 DKY5963 h1-471822-00
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DKY6250 h1-471119-00 DKY8016 h1-471751-50 DKY8862 h1-470545-90
DKY9396 h1-470999-10 DKY9473 h1-470488-70 DKY9596 h1-472359-80
DKY9962 h1-470427-10 DKz2200 h1-473007-70 DLh8311 h1-470621-80
DLn0551 h1-471733-90 DLn1304 h1-472807-50 DLv0001 h1-469987-10
DMD0389 h1-470001-40 DMD0894 h1-470798-90 DMh2514 h1-473047-30
DMM3523 h1-471223-50 DMO0850 h1-469989-30 DMO0983 h1-470913-30
DMO1146 h1-470320-40 DMO1713 h1-470035-50 DMO2637 h1-470422-70
DMO3878 h1-471567-80 DMO4949 h1-471320-30 DMO5774 h1-469888-10
DMO7527 h1-469980-50 DMO7789 h1-472497-30 DMO7999 h1-470281-90
DMO8230 h1-472153-00 DMO8721 h1-471423-70 DMO9207 h1-471597-50
DMO9262 h1-472691-00 DMO9566 h1-472442-30 DMP8758 h1-470361-10
Dnb7262 h1-472158-50 Dnh1466 h1-472674-40 Dnh3346 h1-469966-20
Dnh3506 h1-469862-80 Dnh4159 h1-471877-00 Dnh4862 h1-469813-30
DnQ6655 h1-470910-00 DnQ6953 h1-470315-00 DnQ7001 h1-472997-80
DnT6008 h1-472290-50 DnT6415 h1-470748-30 DnT6496 h1-470293-00
DnT6525 h1-470264-30 DnT6719 h1-471024-40 DnT6893 h1-470471-10
DnT6983 h1-472972-50 DnT7335 h1-470416-10 DnT7515 h1-470388-60
DnT7633 h1-471267-50 DnT7778 h1-473119-90 DnT7790 h1-472097-00
DnT7875 h1-472510-50 DnT8695 h1-471069-50 DnT9141 h1-473038-50
DnT9523 h1-470327-00 DnT9719 h1-470462-30 DnT9719 h1-470581-10
Dnv2815 h1-470947-40 Dnv4906 h1-470044-30 DnY0784 h1-471849-40
DnY1064 h1-472322-40 DnY1436 h1-472309-20 DnY1646 h1-470815-40
DnY1865 h1-471989-10 DnY1883 h1-472652-40 DnY2436 h1-472910-90
DnY3268 h1-471117-90 DnY3307 h1-471361-00 DnY4009 h1-470841-80
DnY4528 h1-470851-70 DnY4609 h1-470597-60 DnY4793 h1-472507-20
DnY6662 h1-471528-20 DnY8063 h1-471783-40 DnY8364 h1-470862-70
DnY8480 h1-472834-00 DnY8779 h1-471367-60 DnY9858 h1-470987-00
DOL7373 h1-469891-40 DOx8155 h1-471204-80 DOz1326 h1-471479-80
DOz2755 h1-469974-00 DOz3684 h1-471619-50 DPD8484 h1-469956-30
DPL0021 h1-471934-10 DPs7096 h1-471104-70 DPT0622 h1-469865-00
DPv2215 h1-470099-30 DPv5207 h1-472202-50 DPv5746 h1-472870-20
DPv5746 h1-471683-30 DPv5746 h1-472770-10 DPv5746 h1-471572-20
DQC0053 h1-469908-00 DQC1341 h1-471555-70 DQC1834 h1-471851-60
DQD0447 h1-470042-10 DQD4434 h1-470017-90 DQe3375 h1-472947-20
DQg8105 h1-470828-60 DQh6177 h1-472086-00 DQi0665 h1-470140-00
DQi0665 h1-471725-10 DQi0763 h1-471417-10 DQi0929 h1-472210-20
DQi1556 h1-470276-40 DQi1761 h1-470112-50 DQi1925 h1-472134-30
DQi2112 h1-472037-50 DQi2195 h1-472988-00 DQi2336 h1-471719-60
DQi3175 h1-472477-50 DQi3439 h1-471194-90 DQi3834 h1-472909-80
DQi4564 h1-472099-10 DQi4969 h1-469787-00 DQi5756 h1-470226-90
DQi6043 h1-473122-10 DQi6228 h1-471353-30 DQi6629 h1-471863-70
DQi6655 h1-473121-00 DQi7201 h1-470527-20 DQi7220 h1-470837-40
DQi7220 h1-470733-00 DQi7321 h1-470429-30 DQi7547 h1-472512-70
DQi7627 h1-471821-90 DQi7861 h1-471564-50 DQi8620 h1-471533-70
DQi8663 h1-470136-70 DQi9400 h1-471452-30 DQK7940 h1-471055-20
DQT6715 h1-471879-10 DQT9440 h1-470793-40 DQv4513 h1-471391-80
DQv4513 h1-472797-60 DQv4513 h1-471397-30 DQv4513 h1-472054-00
DQY0152 h1-472391-70 DQY1289 h1-470364-40 DQY1845 h1-470222-50
DQY1851 h1-472358-70 DQY2007 h1-473087-00 DQY2100 h1-472502-80
DQY2114 h1-470857-20 DQY2198 h1-472605-10 DQY2835 h1-473084-70
DQY3137 h1-472432-40 DQY3862 h1-472959-30 DQY3862 h1-472780-00
DQY4407 h1-469851-80 DQY5269 h1-472472-00 DQY5283 h1-471331-30
DQY5381 h1-470255-50 DQY6624 h1-471603-00 DQY6687 h1-473128-70
DQY6873 h1-471977-00 DQY7032 h1-471061-80 DQY7728 h1-470214-80
DQY7983 h1-471635-00 DQY8419 h1-471762-50 DQY8525 h1-473106-70
DQY8544 h1-472952-70 DQY8562 h1-471282-90 DQY8874 h1-470736-20
DQY9184 h1-470674-60 DQY9849 h1-472591-90 DRD9036 h1-471587-60
DRF4813 h1-472199-20 DRh6850 h1-471511-70 DRO5313 h1-471108-00
DRu6540 h1-471486-40 Dse0324 h1-470424-90 Dse0682 h1-473109-00
Dsh1538 h1-471870-30 Dsn0086 h1-471072-80 Dsn0198 h1-472182-70
Dsn0518 h1-472376-30 Dsn0622 h1-471624-00 Dsn0825 h1-472460-00
Dsn1019 h1-472522-60 Dsn1033 h1-472584-20 Dsn1065 h1-469988-20
Dsn1429 h1-471633-80 Dsn1490 h1-471583-20 Dsn2224 h1-470442-50
Dsn2944 h1-472455-50 Dsn3289 h1-469912-30 Dsn3368 h1-472974-70
Dsn4525 h1-471390-70 Dsn4757 h1-473028-60 Dsn6000 h1-470011-30
Dsn6415 h1-470732-90 Dsn7374 h1-471756-00 Dsn7553 h1-472998-90
Dsn8184 h1-471358-80 Dsn8938 h1-472435-70 Dsn9184 h1-469929-90
Dsn9341 h1-472702-00 DsO1897 h1-471978-10 DsO1988 h1-470039-90
DsO2203 h1-471931-90 DsO2558 h1-469976-10 Dsx8316 h1-470654-80
DTL0813 h1-470046-50 DTL1265 h1-470192-80 DTL1372 h1-470866-00
DTP7798 h1-472767-90 DTR5226 h1-472495-10 DTv2114 h1-473031-90
DTx0472 h1-470423-80 DTx1666 h1-471585-40 DTx1666 h1-471332-40
DTx2042 h1-473077-00 DTx2101 h1-472181-60 DTx3041 h1-471647-00
DTx3504 h1-471556-80 DTx3640 h1-472902-10 DTx3867 h1-471964-90
DTx4178 h1-471747-10 DTx4500 h1-472619-40 DTx4708 h1-470316-00
DTx4814 h1-472461-00 DTx5006 h1-472577-60 DTx5051 h1-471184-00
DTx5338 h1-472457-70 DTx5430 h1-472004-50 DTx5635 h1-472511-60
DTx6065 h1-470443-60 DTx6253 h1-470648-20 DTx6625 h1-472620-50
DTx7444 h1-472798-70 DTx7463 h1-472540-20 DTx7690 h1-471776-80
DTx7866 h1-471508-40 DTx8004 h1-470532-70 DTx8391 h1-471279-60
DTx8626 h1-470063-00 DTx8661 h1-471491-90 DTx8730 h1-471818-60
DTx9288 h1-471141-00 DTx9288 h1-470415-00 DTx9439 h1-472434-60
DTx9614 h1-472705-20 DTx9865 h1-470550-30 Dua8544 h1-470492-00
Duh9673 h1-472977-00 DuR4036 h1-472184-90 DuR4762 h1-470386-40
DuR9000 h1-473147-40 DuT3565 h1-471630-50 Dva5765 h1-472010-00
DvJ6656 h1-470814-30 DvQ6021 h1-469788-00 DvQ6649 h1-469882-60
DvQ7399 h1-471925-30 Dvs3695 h1-471982-50 Dvs3724 h1-472804-20
Dvs4339 h1-470501-90 Dvv9000 h1-469790-20 DWC8588 h1-470823-10
DWP4316 h1-470436-00 DWP4316 h1-471716-30 DWT8590 h1-471952-80
DxC0032 h1-470452-40 DxC0528 h1-471986-90 DxC0715 h1-471183-90
DxC1376 h1-471563-40 DxC1426 h1-470166-40 DxC1623 h1-473108-90
DxC2313 h1-470986-00 DxC2444 h1-470996-90 DxC2961 h1-471872-50
DxC3338 h1-471969-30 DxC3411 h1-470992-50 DxC3853 h1-473160-60
DxC4421 h1-470312-70 DxC4593 h1-472650-20 DxC4872 h1-472515-00
DxC4975 h1-471575-50 DxC4975 h1-471064-00 DxC5711 h1-471347-80
DxC6049 h1-472128-80 DxC6508 h1-470821-00 DxC6600 h1-472672-20
DxC6683 h1-471393-00 DxC6759 h1-471800-00 DxC7272 h1-472993-40
DxC7655 h1-472982-40 DxC7808 h1-470616-30 DxC8075 h1-471362-10
DxC8743 h1-469954-10 DxC9061 h1-470860-50 DxC9387 h1-470609-70
DxC9531 h1-471241-10 DxD1132 h1-470393-00 Dxe0037 h1-472083-70
Dxe0117 h1-472624-90 Dxe0188 h1-470478-80 Dxe0203 h1-471833-00
Dxe0478 h1-472782-20 Dxe0478 h1-473138-60 Dxe1223 h1-471047-50
Dxe1719 h1-471883-50 Dxe2210 h1-471948-40 Dxe2307 h1-472929-60
Dxe2955 h1-472592-00 Dxe8466 h1-472523-70 DxO2375 h1-472491-80
Dxs1040 h1-472625-00 Dxu0287 h1-472351-00 Dxu1737 h1-470853-90
Dxu2179 h1-470919-90 Dxu2419 h1-470638-30 Dxu2501 h1-470092-70
Dxu2818 h1-470444-70 Dxu3101 h1-469854-00 Dxu3278 h1-471995-70
Dxu3436 h1-470662-50 Dxu3481 h1-471697-60 Dxu4032 h1-471885-70
Dxu4237 h1-471786-70 Dxu5346 h1-472360-90 Dxu5733 h1-472407-10
Dxu6368 h1-472883-40 Dxu6463 h1-471868-10 Dxu7318 h1-471164-10
Dxu8046 h1-471310-40 Dxu8185 h1-472840-50 Dxu9193 h1-470800-00
Dxu9362 h1-471835-10 Dxu9367 h1-471307-10 Dxu9412 h1-470122-40
Dxu9634 h1-472488-50 DxW4307 h1-470819-80 Dxx9422 h1-470806-60
DYK4278 h1-470568-00 DYK4696 h1-472320-20 DYK6476 h1-469853-00
DYK7956 h1-470054-20 Dzg7328 h1-472503-90 DzK0206 h1-471451-20
DzK0431 h1-473011-00 DzK0545 h1-471230-10 DzK0693 h1-470398-50
DzK1024 h1-470392-00 DzK1920 h1-471848-30 DzK1965 h1-472284-00
DzK2186 h1-472136-50 DzK2309 h1-471850-50 DzK2590 h1-472224-50
DzK2747 h1-473088-00 DzK3428 h1-472536-90 DzK3494 h1-470441-40
DzK3603 h1-472983-50 DzK3788 h1-472140-90 DzK3869 h1-473145-20
DzK4143 h1-471914-30 DzK5258 h1-472628-20 DzK5489 h1-473041-80
DzK5564 h1-470729-60 DzK5638 h1-471875-80 DzK6302 h1-471862-60
DzK6495 h1-470421-60 DzK7640 h1-470273-10 DzK7640 h1-470278-60
DzK7751 h1-472232-20 DzK7956 h1-470524-00 DzK7956 h1-471081-60
DzK7983 h1-470635-00 DzK8230 h1-470896-80 DzK8537 h1-470557-00
DzK9558 h1-471458-90 DzK9829 h1-471037-60 DzW1968 h1-472088-10
eag5031 h1-471905-50 eag5231 h1-470831-90 eag5459 h1-472631-50
eag5641 h1-472771-20 eag5643 h1-471754-80 eag5755 h1-471488-60
eag5944 h1-471611-80 eag5983 h1-470219-20 eag6196 h1-471811-00
eag7089 h1-470137-80 eag7279 h1-470792-30 eag7393 h1-473005-50
eag7562 h1-471470-00 eag7791 h1-471831-80 eag8476 h1-472916-40
eag8595 h1-470624-00 eag8830 h1-470791-20 eag8830 h1-470121-30

eag9504 h1-470085-00 eai1035 h1-471606-30 ean3113 h1-471034-30
eav0116 h1-471323-60 eav0506 h1-471623-90 eav0995 h1-472796-50
eav1030 h1-471615-10 eav1030 h1-470205-00 eav1104 h1-470993-60
eav1620 h1-470310-50 eav1688 h1-472924-10 eav1727 h1-470640-50
eav1939 h1-470120-20 eav2145 h1-472712-90 eav2576 h1-472802-00
eav2797 h1-471928-60 eav3044 h1-471130-00 eav3107 h1-471782-30
eav3464 h1-471617-30 eav3546 h1-470711-00 eav3624 h1-471710-80
eav3844 h1-472521-50 eav4002 h1-471878-00 eav4989 h1-473090-20
eav5599 h1-471829-60 eav6391 h1-470893-50 eav6483 h1-471364-30
eav6793 h1-472832-80 eav6950 h1-470130-10 eav7183 h1-472062-80
eav7778 h1-473120-00 eav7859 h1-471392-90 eav7934 h1-471152-00
eav8244 h1-473112-20 eav8244 h1-473125-40 eav8628 h1-470917-70
eav9004 h1-470455-70 eav9144 h1-472038-60 eav9682 h1-471766-90
eav9749 h1-469947-50 eav9772 h1-470639-40 eaW0851 h1-472719-50
eaz0100 h1-471568-90 eaz0100 h1-471947-30 ebg3481 h1-471876-90
ebh9517 h1-470739-50 eCF6349 h1-472773-40 eCO0141 h1-472874-60
eCO0141 h1-472149-70 eCO0156 h1-470825-30 eCO0522 h1-472456-60
eCO0522 h1-470805-50 eDF0053 h1-471325-80 eDF0970 h1-470885-80
eDF1094 h1-472757-00 eDF1252 h1-471276-30 eDF1679 h1-469942-00
eDF2028 h1-472438-00 eDF3103 h1-471308-20 eDF3715 h1-472634-80
eDF3786 h1-471538-10 eDF3942 h1-470027-80 eDF4280 h1-471299-40
eDF4877 h1-473019-80 eDF5197 h1-470918-80 eDF5489 h1-471874-70
eDF5780 h1-470922-10 eDF6220 h1-470786-80 eDF6274 h1-470322-60
eDF6812 h1-470503-00 eDF7290 h1-470849-50 eDF8078 h1-471790-00
eDF8148 h1-470783-50 eDF8485 h1-470413-90 eDF8737 h1-470079-50
eDF9940 h1-470185-10 eDF9975 h1-471344-50 eea0103 h1-470803-30
eeP0325 h1-472789-90 eeP0426 h1-470991-40 eeP0828 h1-473000-00
eeP1083 h1-471134-40 eeP1083 h1-471791-10 eeP1174 h1-473085-80
eeP1745 h1-472055-10 eeP1751 h1-472104-60 eeP1751 h1-472544-60
eeP1751 h1-472146-40 eeP1759 h1-472569-90 eeP1759 h1-472566-60
eeP1759 h1-472817-40 eeP1759 h1-472820-70 eeP1760 h1-471856-00
eeP1760 h1-472682-10 eeP1764 h1-471044-20 eeP1778 h1-472680-00
eeP1778 h1-471094-80 eeP1778 h1-470721-90 eeP1778 h1-472612-80
eeP1778 h1-470057-50 eeP1814 h1-471091-50 eeP3196 h1-472509-40
eeP3810 h1-472904-30 eeP3912 h1-471584-30 eeP4131 h1-470317-10
eeP4751 h1-470358-90 eeP4865 h1-472178-30 eeP5196 h1-472377-40
eeP5676 h1-470484-30 eeP5771 h1-471348-90 eeP5921 h1-470591-00
eeP6067 h1-471740-50 eeP6399 h1-471328-00 eeP6677 h1-470886-90
eeP6693 h1-470838-50 eeP7361 h1-470355-60 eeP7361 h1-470437-00
eeP8155 h1-470428-20 eeP8265 h1-470767-00 eeP8304 h1-470457-90
eeP8354 h1-470796-70 eeP9027 h1-470824-20 eeP9142 h1-472064-00
eeP9155 h1-471271-90 eeP9256 h1-472046-30 eeP9449 h1-470520-60
eFg5120 h1-469874-90 eFg5204 h1-471760-30 eFg5654 h1-470483-20
eFg5747 h1-471578-80 eFg6505 h1-471101-40 eFg7730 h1-473021-00
eFg7933 h1-469914-50 eFg9284 h1-469962-90 egM0446 h1-471342-30
egM0596 h1-472999-00 egM0636 h1-471807-60 egM1009 h1-470854-00
egM1093 h1-470618-50 egM1094 h1-471007-90 egM1237 h1-471317-00
egM1400 h1-472629-30 egM1797 h1-470533-80 egM2270 h1-471520-50
egM3519 h1-471263-10 egM3519 h1-472397-20 egM3801 h1-472867-00
egM4005 h1-471966-00 egM4333 h1-470525-00 egM4550 h1-470883-60
egM5037 h1-472489-60 egM5310 h1-471992-40 egM5746 h1-472047-40
egM6334 h1-470563-50 egM6858 h1-471395-10 egM7791 h1-471025-50
egM8028 h1-470549-20 egM8030 h1-471728-40 egM9646 h1-472760-20
egM9827 h1-471338-00 egW5374 h1-472886-70 egW5420 h1-471329-10
egW5895 h1-472194-80 egW5985 h1-469922-20 egW6113 h1-472642-50
egW6517 h1-471542-50 ehJ2802 h1-472894-40 eix0151 h1-471003-50
eix0529 h1-470439-20 eix0985 h1-471166-30 eix1710 h1-470807-70
eix2615 h1-470249-00 eix2702 h1-473079-20 eix2833 h1-471535-90
eix3173 h1-472914-20 eix3173 h1-472979-10 eix3712 h1-470521-70
eix4491 h1-470426-00 eix5104 h1-470236-80 eix5274 h1-470948-50
eix6496 h1-472877-90 eix6802 h1-470453-50 eix7199 h1-472535-80
eix7507 h1-471359-90 eix7778 h1-471366-50 eix7783 h1-471643-70
eix7887 h1-470072-90 eix8033 h1-472280-60 eix8034 h1-473092-40
eix8162 h1-471089-30 eix8252 h1-470411-70 eix8352 h1-471967-10
eix8936 h1-470391-90 eix9787 h1-471881-30 eJh0050 h1-472637-00
eKz0364 h1-471015-60 eKz0510 h1-471546-90 eKz1215 h1-471356-60
eKz1315 h1-472325-70 eKz1320 h1-470535-00 eKz2370 h1-471502-90
eKz2697 h1-472575-40 eKz2922 h1-472396-10 eKz2987 h1-471994-60
eKz3465 h1-471622-80 eKz3789 h1-470362-20 eLa0123 h1-471824-10
eOD1717 h1-469786-90 eQR3006 h1-472476-40 eRD1600 h1-470023-40
esg1503 h1-472081-50 esg1503 h1-470446-90 esg1503 h1-472531-40
eTQ4466 h1-472986-80 euJ0004 h1-470921-00 euR0048 h1-473156-20
exL5550 h1-471996-80 Feb1510 h1-471959-40 Fgs1706 h1-472690-90
FJC7660 h1-470498-60 FMK9090 h1-472602-90 FQn5550 h1-469993-70
FQY2020 h1-472212-40 FRs0012 h1-472505-00 Fsb1998 h1-472329-00
Fus1313 h1-471604-10 Fus4006 h1-471594-20 Fxn0800 h1-471345-60
gaT7277 h1-472644-70 gJR1955 h1-470867-10 gKz9579 h1-471895-60
gMh9430 h1-469945-30 gnD3843 h1-471686-60 gPQ2769 h1-470622-90
gPQ7173 h1-472646-90 gQn5842 h1-472683-20 gQz3246 h1-472027-60
gRi0763 h1-471636-00 gRM2404 h1-471896-70 gue6806 h1-471459-00
guY6209 h1-472987-90 gvF8460 h1-471371-00 gvg6720 h1-471559-00
gvW9527 h1-472623-80 gWa9721 h1-472425-80 gWR8276 h1-471946-20
gWW3993 h1-471083-80 gYJ1349 h1-471369-80 gYW8060 h1-471685-50
hCv4664 h1-471195-00 hDK5415 h1-470472-20 hDK5896 h1-472578-70
hDK5896 h1-472576-50 hgx8370 h1-471804-30 hiC0150 h1-470097-10
hJC0559 h1-472454-40 hRJ1448 h1-470939-70 hRJ1448 h1-472606-20
hzY5110 h1-470895-70 ias5935 h1-470605-30 ias5935 h1-470664-70
iCW7013 h1-472417-00 igL7616 h1-470571-20 iJu5543 h1-470262-10
iKO4708 h1-471894-50 JgC2020 h1-471979-20 JnR4428 h1-470723-00
JQh1365 h1-471398-40 JWR2964 h1-471857-10 JWs8534 h1-471449-00
JxL9245 h1-471467-70 KCg1946 h1-471741-60 Kgi5711 h1-471512-80
KgW1957 h1-469859-50 KiO5619 h1-470177-40 KJP6754 h1-472090-30
KLx5783 h1-473040-70 KOF5780 h1-472440-10 LaR2805 h1-470239-00
Lba3781 h1-471809-80 LCh8853 h1-471689-90 LQK0060 h1-469872-70
LQs0448 h1-471738-30 MRz1033 h1-471237-80 MvL3184 h1-471527-10
MWD9304 h1-471022-20 MWF7702 h1-471257-60 MxW1415 h1-471761-40
MzP9892 h1-472260-80 Mzx7420 h1-473114-40 nFs1467 h1-471598-60

enQuaDRaMenTO 746.30-TRansiTaR eM veLOCiDaDe suPeRiOR a MaxiMa PeRMiTiDa eM Mais De 20% aTe 
50%
PROCessaDas eM 03/07/2009
ahP3600 h1-471227-90 aJR1651 h1-471817-50 aMQ4682 h1-470789-00
aPW5693 h1-473117-70 bFK1069 h1-473024-20 bgJ4278 h1-472186-00
bLW4353 h1-471254-30 bMu4219 h1-471866-00 bnT7229 h1-470179-60
bPu2555 h1-472819-60 bQg2648 h1-469804-50 bYL5698 h1-472073-80
bzM5004 h1-469918-90 CeC2231 h1-472669-00 CeJ4943 h1-472374-10
CFx3179 h1-471940-70 Cgv0442 h1-472098-00 CKx6873 h1-470976-00
COz7514 h1-471382-00 CPu3725 h1-473148-50 CPu7156 h1-471609-60
CTn2205 h1-469894-70 CxC4664 h1-471915-40 Cxv4452 h1-471144-30
CYa9399 h1-470955-10 CYC0322 h1-471217-00 CYi2787 h1-469960-70
CYz9410 h1-472183-80 Dax9717 h1-471539-20 Dbb4453 h1-471981-40
DCO4107 h1-472774-50 DDJ3199 h1-471798-80 DDu3341 h1-472709-60
DDv9046 h1-472035-30 DeW6737 h1-469819-90 DFu3887 h1-472121-10
DgW2768 h1-472724-00 DhY8777 h1-472473-10 DiQ2198 h1-469812-20
DLn2604 h1-470698-80 Dnv4047 h1-471490-80 DnY4555 h1-472769-00
DnY8919 h1-471232-30 DnY9858 h1-471414-90 DPv3372 h1-469982-70
DPv4548 h1-472160-70 DQv4513 h1-471853-80 Dsn5906 h1-470014-60
DTL1095 h1-470855-00 DTx8661 h1-471492-00 Dvs5139 h1-470309-40
DxC8693 h1-472032-00 DYK3644 h1-470376-50 DYK8203 h1-471933-00
eCF9092 h1-470381-00 eDe4006 h1-472258-60 eDF5199 h1-470536-00
eDF5454 h1-471453-40 eDT2179 h1-472985-70 eeP1095 h1-471471-00
eeP1745 h1-472543-50 eeP1746 h1-472613-90 eeP1746 h1-472039-70
eeP1757 h1-471483-10 eeP1758 h1-472126-60 eeP1759 h1-472065-00
eeP1759 h1-472597-40 eeP1760 h1-472600-70 eeP1765 h1-471058-50
eeP1765 h1-472111-20 eeP1772 h1-469935-40 eeP1774 h1-470275-30
eeP1778 h1-470182-90 eeP1778 h1-471095-90 eeP1778 h1-471701-00
eeP1813 h1-470148-80 eFg5711 h1-469876-00 eFg6945 h1-469968-40
egM1291 h1-470432-60 egM4908 h1-471616-20 egM9284 h1-470101-50
eix3880 h1-472689-80 eix9194 h1-471394-00 Lbu1683 h1-472958-20

enQuaDRaMenTO 747.10-TRansiTaR eM veLOCiDaDe suPeRiOR a MaxiMa PeRMiTiDa eM Mais De 50%
PROCessaDas eM 03/07/2009
aia8252 h1-471182-80 bnJ5391 h1-471750-40 buR8509 h1-472678-80
CTn8957 h1-471650-30 DbJ0078 h1-470755-00 DDv8244 h1-472641-40
DPv5746 h1-470129-00 DzK2590 h1-472539-10 eDF5887 h1-472227-80
eeP1758 h1-472103-50 eeP1782 h1-472102-40

SERGIO MARASCO TORRECILLAS
secretário Municipal de Transportes em exercício
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DEpARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
INDEfERIDOS
PROT.04/11/949 JOsé TaRCisO MORi – PROT.08/11/3377 PaniFiCaDORa FORnO De OuRO LTDa-Me 
– PROT.08/11/3762 CLauMaQ COM. De MáQ.e inFORMáTiCa LTDa-Me – PROT.09/11/7910 insTi-
TuTO De ORTOPeDia e TRauMaTOLOgia De CaMPinas LTDa ePP – PROT.09/11/6562 MaRCeLO 
DeLaMain PuPO nOgueiRa – PROT.08/11/4592 assiR PeReiRa De sá – PROT.09/11/4760 JOaQuiM 
DOnizeTi LOPes – PROT.09/11/7642 banCO abn aMRO ReaL s/a

CANCELE-SE O AIM Nº 177897
PROT.08/11/4911 PaniFiCaDORa FORnO De OuRO LTDa-Me

COMpAREçA O INTERESSADO
PROT.08/11/17992 vania MaRia bigLia MenDes – PROT.09/11/6168 RenaTO vesCOvi – PROT.09/11/7819 
CenTRO De esTéTiCa esPaçO MasCuLinO – PROT.08/11/14360 L.v. LaTinO aMéRiCa eQuiPaMen-
TOs inD.LTDa – PROT.09/11/4044 vR sOunD sOM e aCessóRiOs LTDa-Me – PROT.09/17/721 CaMi-
La sCaLi PivaTO navega – PROT.09/11/8824 JOsé CaRLOs RaMOs – PROT.09/11/7283 FeRnanDa 
MuTTa ROgRigues – PROT.09/11/2686 CLeuDenis MORaes CaiubY – PROT.421/00 viRginia DOLa-
beLLa L. PanazzOLO – PROT.09/11/8393 vaLDeMiR baLDinO – PROT.09/10/8572 sOC.aLPhaveLLe 
CaMPinas ResiDenCiaL – PROT.09/11/4760 JOaQuiM DOnizeTi LOPes

ARqTº HELIO CARLOS JARRETTA
secretário Municipal de urbanismo

DEpARTAMENTO DE USO E OCUpAçãO DO SOLO
DEfIRO pROJETO DE REGULARIZAçãO DE AMpLIAçãO RESIDENCIAL
PROT.09/11/5472 KLeY saRaiva siMões

JUNTAR AO pROTOCOLO DE ORIGEM
PROT.09/11/8951 vaLDeMiR JOsé Da siLva – PROT.09/11/8936 MaRiO seRgiO FiORanTe – 
PROT.09/11/8958 MaRCOs DOnaDOn – PROT.09/11/9060 eLiana siMOne beRni – PROT.09/11/9046 
MaRia eva RODRigues LisbOa – PROT.09/11/9039 anTOniO COsTa – PROT.09/11/8952 eniO 
Da siLva – PROT.08/11/8953 shiRLeY gaRCia – PROT.09/11/9076 MauRO LeiTe PenTeaDO – 
PROT.09/11/9096 – PROT.09/11/9071 vanDeRLei e aRaúJO

15.07.09
ARqTº MARCELO ALExANDRE JIULIANO

Diretor do Departº de uso e Ocupação de solo

AVISO DE HOMOLOGAçãO E ADJUDICAçãO
Pregão Presencial nº 013/2009, Protocolo nº C 019.05.2009 – Objeto: referente ao 
Registro de Preços para futura aquisição de iogurte com polpa de frutas diversos sa-
bores (morango, frutas tropicais, frutas vermelhas e côco) e petit suisse com polpa 
de morango, para o Programa de alimentação escolar. Comunicado: O sr. Diretor 
Presidente da Ceasa Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
social. RESOLVE: a vista da homologação da decisão do Pregoeiro e da equipe de 
apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: FeRnan-
DO zuLian De CaRvaLhO Me, para os itens: iogurte com polpa de frutas sabor 
morango, pelo valor de R$ 0,90 por unidade de 180 grs. – iogurte com polpa de frutas 
sabor côco, pelo valor de R$ 0,90 por unidade de 180 grs. – iogurte com polpa de 
frutas sabor frutas vermelhas, pelo valor de R$ 0,90 por unidade de 180 grs.

Convite nº 018/2009, Protocolo nº C 015.06.2009 – Objeto: Referente à aquisição 
de concreto para implantação de 02 (duas) lombadas no mercado de hortigranjeiros 
da Ceasa Campinas.: O sr. Diretor Presidente da Ceasa Campinas, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto social. RESOLVE: a vista da homologação da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, 
resolve adjudicar a empresa: COnCReLOngO COMeRCiaL LTDa, pelo valor to-
tal de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais).

AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Protocolo C 011.05.2007 – Convite nº 009/2007 - Contrato nº 024/2007 – Aditamento 
nº 022/2009 – Objeto: Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço técnico espe-
cializado para executar a conservação, manutenção preventiva e corretiva e gerencia-
mento de vida útil de equipamento em sistema informatizado da usina geradora de ener-
gia elétrica. Empresa: exaTa COMéRCiO LOCaçãO e seRviçOs eM gRuPOs 
geRaDORes LTDa – Me – C.n.P.J/M.F. sob o nº 02.666.249/0001-66 – Valor: Face 
o decurso de 12 meses de contrato, a contratada faria jus ao reajuste de valores, conforme 
cláusula 14 do contrato, sendo certo que, o índice previsto no contrato apurado no perí-
odo foi no percentual de 5,7927% de reajuste perfazendo o valor mensal de R$ 2.707,63 
(dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e três centavos) pelos serviços prestados, 
perfazendo para os próximos 12 (doze) meses de contrato o valor total de R$ 32.491,56 
(trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinqüenta e seis centavos). Vigên-
cia: O presente aditamento contratual vigerá por mais 12 (doze) meses iniciando-se em 
01.07.2009 e, encerrando-se em 30.06.2010. Ressalvando as disposições do aditamento, 
permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial.

COMISSãO DE LICITAçãO

ExTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 2387/09
CONTRATANTE: COMPanhia De habiTaçãO POPuLaR De CaMPinas
CONTRATADA: MaRíTiMa seguROs s/a
OBJETO: COnTRaTaçãO De gaRanTia seCuRiTáRia
 De uM eQuiPaMenTO TOPOgRáFiCO esTaçãO TOTaL -
 MaRCa LeiCa, MODeLO TC 407, COM aCessóRiOs.
VIGÊNCIA DA ApóLICE: 22/05/09 À 22/05/10
VALOR DO pRÊMIO: R$ 1.127,48
pROTOCOLADO: 1373/09
LICITAçãO: DisPensa De LiCiTaçãO COM base nO inCisO ii,
 PaRág. úniCO DO aRTigO 24 Da Lei FeDeRaL nº 8.666/93

Campinas, 07 de Julho de 2009
MIGUEL JORGE NICOLAU fILHO

Diretor administrativo e Financeiro

Pregão Presencial nº 009/09 - Protocolado nº 014/09 - Objeto: Contratação de em-
presa especializada em serviços de desenvolvimento, instalação, manutenção do Web 
Portal, (sítio eletrônico) da eMDeC.

ESCLARECIMENTO Nº01
Recebemos pedidos de esclarecimentos das empresas Página COMuniCaçãO, 
sigMa DaTaseRv inFORMáTiCa s/a e iLiOn sOLuções eM inTeRneT 
LTDa, questionando os seguintes itens do edital:

páGINA COMUNICAçãO
Pergunta: “O objeto da Página Comunicação é prestação de serviços de agência de pro-
paganda e publicidade, bem como atividades complementares e vinculadas à atividade 
publicitária. Esta vinculada à atividade publicitária serviços ligados a desenvolvimen-
to, instalação e manutenção de portais na WEB. Pergunta: a EMDEC reconhece esta 
pertinência e compatibilidade para habilitação da empresa na concorrência 009/09.”
Resposta: sim será aceita a participação de agência de propaganda, nos termos da Lei 
Federal nº. 4.680/65 e Decreto nº. 57.690/66.

SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Pergunta: “Como não há no edital qualquer disposição sobre o local da prestação 
dos serviços, entendemos que estes podem ser executados na sede da contratada. 
Está correto este entendimento?”
Resposta: apesar de não haver qualquer disposição sobre o local da prestação dos 
serviços, o item 2.15.1 do anexo i do edital (“A “Contratante”, poderá esporadica-
mente, oferecer suporte a “Contratada”, quando do desenvolvimento do objeto deste 
termo, no que tange a disponibilização de local de trabalho com acesso à internet. Os 
equipamentos necessários ao desenvolvimento proposto durante a fase de desenvol-
vimento do portal deverão ser de responsabilidade da “Contratada”) discorre sobre 
a possibilidade de uso das dependências da eMDeC para desenvolvimento de parcela 
do desenvolvimento. Como o portal abrange TODas as áreas da eMDeC, considera-
mos importante esta interação.
Pergunta: “Caso o entendimento acima esteja correto, entendemos que o contato entre 
a CONTRATADA e a área técnica da CONTRATANTE, por meio de um analista de 
sistema, pode ser remoto com participação eventualmente presencial em todo o período 
de desenvolvimento do portal WEB e suporte. Está correto este entendimento?”
Resposta: não. Consideramos importante a interação da equipe contratada com a 
equipe da eMDeC em vários momentos e não só com um analista de sistemas e sim 
com a equipe de comunicações da eMDeC e com todas as demais equipes demanda-
das em cada etapa do desenvolvimento.
Pergunta: “Qual a estimativa de horas e/ou funcionários para o desenvolvimento 
do WEB Portal dentro dos 120 dias contratados e da manutenção desse portal 
dentro de 24 meses?”
Resposta: a avaliação deve ser feita pela COnTRaTaDa, lembrando apenas que na 
manutenção a COnTRaTaDa deverá manter disponível e funcionando TODOs os itens 
do termo de referência, fazer a interlocução junto com a equipe da eMDeC do provedor 
do portal e, como todos os sistemas internos estão em desenvolvimento, haverá substi-
tuição de comandos de conexão para acesso aos dados da eMDeC em todo o tempo da 
manutenção, por exemplo, dados que estão em excell e que deve ser acessado desde o 
começo, futuramente estará em PostgressQL e deverá ser feita a troca da conexão.
Pergunta: “Gostaria de obter estimativa do valor teto da prestação de serviços”
Resposta: O valor teto para TODO o serviço, desenvolvimento e manutenção é de R$ 
209.000,00 (Duzentos e nove mil reais)

ILION SOLUçÕES EM INTERNET LTDA
Pergunta: “Diante do item 2.4 pergunto: Por se tratar de linguagem de código aber-
to, poderá serem aceitas outras linguagens de código aberto – free como JAVA ?”
Resposta: nãO. a eMDeC escolheu estas linguagens por ser de código aberto, por 
existir conhecimento acumulado na equipe técnica da eMDeC e porque a manutenção 
futura do software será menos onerosa e/ou haverá maior facilidade de contratação de 
profissional do que com a linguagem JAVA.
Considerando que os esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, fica 
mantida a data da sessão. sendo o que tínhamos a esclarecer, estamos à disposição 
para maiores esclarecimentos.

Campinas, 15 de julho de 2009
pREGOEIRA

AVISO DE HOMOLOGAçãO E ADJUDICAçãO
Protocolo n° 266/2008 – Convite nº: 19/2009 – Aquisição de vacina onco-BCG liofilizada 40mg.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, hOMOLOGO a licitação epigra-
fada e ADJUDICO o seu objeto com base no parecer da Farmácia, autorizando a despesa 
no(s) valor(es) abaixo especificado(s) conforme indicado:
- Cirurgica Mafra Ltda., no valor total de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais).

Campinas, 15 de Julho de 2009
wALMIR CANDIDO DE OLIVEIRA

Presidente em exercício do hMMg

CONVOCAçãO
CONVOCAMOS a sra. MARIA AGNES pEREZ GIBERT, portadora do Rg n.º 
15.120.958-3, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data desta convo-
cação na informática de Municípios associados s/a - iMa situada a Rua ataliba Camargo 
andrade 47, Cambuí, Campinas/sP, para tratar de sua admissão no cargo 009 – Analista 
Administrativo Jr – Treinamento e Desenvolvimento, para o qual foi aprovada e classifi-
cada em 2° lugar no Concurso Público 001/2007 desta empresa, sob pena de ser entendido o 
seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

Campinas, 16 de julho de 2009
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO
COMUNICAMOS a sra. ELEANDRA fREIRE pASSOS que em 14/07/2009 
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir o cargo 009 – Analista 
Administrativo Jr – Treinamento e Desenvolvimento, ficando, em função disso, 
caracterizada a sua desistência.

Campinas, 16 de Julho de 2009
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
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RESUMO DE CONTRATAçãO DIRETA
N.2009/09- Contr.: unimed-Campinas Cooperativa de Trabalho Médico; Objeto: Prestação 
de serviços de operadora de plano ou seguro privado de assistência médico-hospitalar que 
compreende os procedimentos clínicos e cirúrgicos ambulatoriais, internação clínica, cirúrgica 
e obstétrica, através de médicos, hospitais e outros serviços de diagnóstico e terapia; Contrato: 
12 meses; Valor Total: R$ 4.632.840,00. Com base no artigo 25, “caput” da Lei de Licitações. 
Após parecer jurídico favorável, o Sr. Diretor Presidente ratifica a contratação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ 
INVESTIDORES

RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 2009/90042; Contratada: Dexan embal. Pap. Ondulado Ltda; Cv nº. 21/09; 
objeto: caixa de papelão ondulada; vigência: 12 meses; valor total: R$ 12.000,00.

RESUMO DE ADITAMENTO
N. 1 Contrato n. 2009/4630; Contratada: arq-Therm eng. utilidades Ltda; TP nº. 
15/08; objeto: manutenção em ar condicionado; vigência: prorrogada por mais até 1 
mês; valor total adit.: R$ 4.878,00.
N. 1 Contrato n. 2007/4297; Contratada: nextel Telecomunicações Ltda; CD nº. 
03/07; objeto: serviços de telefonia móvel; objeto: adequação ao bojeto conf. pro-
posta nextel K74b/09; vigência: prorrogada por mais até 24 meses; valor total adit.: 
R$ 1.588.687,08.
N. 1 Contrato n. 2007/90036; Contratada: unicap Renovadora de Pneus Ltda; Cv 
nº. 48/07; objeto: vulcanização; vigência: prorrogada por mais até 12 meses; valor 
total adit.: R$ 15.000,00.
N. 2 Contrato n. 2007/90032; Contratada: C & n Copiadora Ltda; Cv nº. 45/07; 
objeto: serviços de plotagens; vigência: prorrogada por mais até 12 meses; valor total 
adit.: R$ 14.036,10

DIRETORIA ADMINISTRATIVO - fINANCEIRA E DE RELAçÕES 
COM INVESTIDORES


