
Quinta-feira, 12 de abril de 2007
Tiragem: 1.500 exemplares www.campinas.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.144 - Ano XXXVII

Diário Oficial
DECRETO Nº 15.801 DE 11 DE ABRIL DE 2007

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional  suplementar,  no valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil Reais), ao Orçamento Programa do Hospital 

Municipal “DR. MÁRIO GATTI”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º. da Lei 12798 de 27 de dezembro 
de 2006,
DECRETA:

Artigo 1º. – Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos 
mil reais), suplementar ao Orçamento Programa do Hospital Municipal “Dr. Mário 
Gatti”, na seguinte dotação:
513.00 HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MáRIO GATTI”
513.02 MEDICAM. MAT. HOSP. ASSEPSIA, SERv. E ALIM. 
10.302.2002.1036 AqUISIçãO E RENOvAçãO DE MATERIAIS E EqUIPAMENTOS
04.4.4.90.52 EqUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
310-000 SAúDE GERAL .........................................................................................R$ 800.000,00

Artigo 2º. – O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos 
proveniente de anulação parcial, no referido Orçamento Programa, nas seguintes 
dotações:
513.00 HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MáRIO GATTI”
513.02 MEDICAM. MAT. HOSP. ASSEPSIA, SERv. E ALIM.
10.302.2003.1060 CONSTRUçãO DE NOvO BARRACãO DE MANUTENçãO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAçõES
310-000 SAúDE GERAL .........................................................................................R$ 300.000,00
10.302.2003.1062 CONSTRUçãO DE PRéDIO PARA LABORATóRIO
04.4.4.90.51 OBRAS E INSTALAçõES
310-000 SAúDE GERAL .........................................................................................R$ 500.000,00
TOTAL DAS ANULAçõES ...........................................................................................................R$ 800.000,00

Artigo 3º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 11 de abril de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
DR. ROBER TUFI HETEM

Presidente Do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”
DR. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria das 
Unidades de Apoio Operacional e Administrativo do  Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e 
publicado no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária Chefe de Gabinete 

Protocolado nº 07/10/13095

DECRETO Nº 15.802 DE 11 DE ABRIL DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 

119.973,00 (cento e dezenove mil e novecentos e setenta e três Reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º,  § 1º da Lei nº 12.798 de 27 de Dezembro de 2.006,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 119.973,00 (Cento e dezen-
ove mil e novecentos e setenta e três reais) suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, nas seguintes classificações:
031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO
03160 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS-DETI
04.122.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339030 MATERIAL DE CONSUMO
100-000 GERAL TOTAL............................................................................................R$ 99.973,00
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO
07130 DEPTO. PEDAGóGICO
12.361.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339093 INDENIzAçõES E RESTITUIçõES
220-000 ENSINO FUNDAMENTAL ......................................................................R$      5.000,00
12.365.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339093 INDENIzAçõES E RESTITUIçõES
210-000 EDUCAçãO INFANTIL ...........................................................................R$     5.000,00
081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
08110 GABINETE DO SECRETARIO DE SAúDE
10.122.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339035 SERvIçOS DE CONSULTORIA
310-000 SAúDE – GERAL ......................................................................................R$   10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAçõES ...............................................................................................R$ 119.973,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prov-
enientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes 
dotações :
031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO
03160 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS-DETI
04.122.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339039 OUTROS SERvIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100-000 GERAL TOTAL..........................................................................................R$   99.973,00
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO
07130 DEPTO. PEDAGóGICO
12.361.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339039 OUTROS SERvIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

220-000 ENSINO FUNDAMENTAL ......................................................................R$      5.000,00
12.365.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339039 OUTROS SERvIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
210-000 EDUCAçãO INFANTIL ...........................................................................R$     5.000,00
081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
08110 GABINETE DO SECRETARIO DE SAúDE
10.122.2002.4188 MANUTENçãO DOS SERvIçOS
01.339030 MATERIAL DE CONSUMO
310-000 SAúDE – GERAL ......................................................................................R$   10.000,00
TOTAL DAS ANULAçõES ...........................................................................................................R$ 119.973,00 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 11 de abril de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de 
Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs. 07/10/10731/PG/SMA, 07/10/13194/PG/
SMA, 07/10/11773/PG/SMS e  07/10/PG/12161/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 15.803 DE 11 DE ABRIL DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 

1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinqüenta mil Reais).
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 2, inciso vIII da Lei nº 12.798 de 27 de Dezembro de 
2.006,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 1.550.000,00 (Um milhão 
e quinhentos e cinqüenta mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, 
nas seguintes classificações :
111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAzER
11140 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
13.392.2003.1079 CONSTRUçãO, AMPLIAçãO E REFORMA DE PRAçAS DE ESPORTES
02-449051 OBRAS E INSTALAçõES
100-121 GERAL TOTAL –CONvêNIO SEP/UAM – PROC. 0986/2005 .........   R$ 1.400.000,00 
05-449051 OBRAS E INSTALAçõES
100-120 CONv.-REPASSE Nº 179739-83/05 MIN.DO ESPORTES/CEF/PMC ...R$  150.000,00 
TOTAL DAS SUPLEMENTAçõES ............................................................................................R$ 1.550.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes dos Con-
vênios.–Repasse nº 179739-83/05- Ministério dos Esportes /CEF/PMC e Convênio 
S/Nº -Processo SEP/UAM 0986/05.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 11 de abril de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal 
de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs  07/10/4416/4417/PG/SMCEL 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 15.804 DE 11 DE ABRIL DE 2007
Regulamenta o Art. 67 da Lei n° 12.392, de 20 de outubro de 2005, que 

“Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.” 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

SEçãO I - DAS DEFINIçõES
Art. 1° Para fins de aplicação do art. 67 da Lei n° 12.392, de 20 de outubro de 
2005, considera-se:
I - Alvará: documento expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SE-
MURB, que autoriza:
a) a execução de um projeto para construção, reforma ou demolição de imóvel;
b) a regularização de construção, reforma ou demolição de imóvel;
II – Declaração de ISSqN: Documento de Informação Cadastral – DIC – do 
substituto tributário, do proprietário do imóvel ou do dono da obra, utilizado para 
abertura, alteração, renovação e encerramento de inscrição no Cadastro Municipal de 
Receitas Mobiliárias do Departamento de Receitas Mobiliárias – DRM, disponível 
no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos de 
ato normativo;
III – Responsável: responsável tributário pelo ISSqN incidente sobre os serviços 
previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista anexa à Lei n° 12.392, de 20 de 
outubro de 2005, pessoa natural ou jurídica proprietária do imóvel ou dona da obra, 
previsto nos incisos II e v do art. 14 da mesma Lei;
IV – Pagamento Integral do ISSqN: pagamento do montante total de ISSqN inci-
dente sobre os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista anexa à Lei 
n° 12.392, de 20 de outubro de 2005, efetuado à vista ou parceladamente, sujeito à 
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homologação do Fisco dentro do prazo legal.
Parágrafo único. Toda informação contida no DIC é de inteira e pessoal responsa-
bilidade do responsável tributário.

SEçãO II – DA OBRA qUE NãO POSSUA ALVARá NA DATA DA 
PUBLICAçãO DESTE DECRETO

Art. 2° Antes da emissão do Alvará, o responsável tributário deve promover a in-
scrição no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, por meio do DIC e apresentar 
uma cópia desse documento à SEMURB.

SEçãO III - DA OBRA qUE POSSUA ALVARá NA DATA DA 
PUBLICAçãO DESTE DECRETO

Art. 3º O responsável tributário poderá apresentar à SEMURB uma cópia do DIC 
referente à obra que já possua o Alvará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir 
da publicação deste Decreto.
§ 1° O responsável tributário que não observar o prazo previsto no caput deste artigo 
poderá ainda requerer ao Secretário Municipal de Finanças a desvinculação do paga-
mento integral do ISSQN à emissão do Certificado de Conclusão de Obra – CCO. 
§ 2° A desvinculação deferida nos termos do disposto no § 1° deste artigo fica 
condicionada a apresentação de uma cópia do DIC atualizado à SEMURB antes 
da emissão do CCO.
§ 3° Não ocorrendo a apresentação da cópia do DIC à SEMURB, a emissão do 
Certificado de Conclusão de Obra – CCO fica condicionada à comprovação do 
pagamento integral do  ISSqN.
§ 4° Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem que tenha sido apresen-
tada uma cópia do DIC à SEMURB, o protocolado de Aprovação que já possua a 
constatação de conclusão de construção, reforma ou demolição, ou o requerimento 
de CCO, deverá ser encaminhado ao Departamento de Receitas Mobiliárias – DRM, 
sob pena de responsabilidade funcional.

SEçãO IV - DISPOSIçõES FINAIS
Art. 4º O Secretário Municipal de Finanças decidirá os casos omissos e, se 
necessário, estabelecerá regras subsidiárias para a operacionalização do disposto 
neste Decreto.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 101 
e 102 do Decreto n° 15.356, de 26 de dezembro de 2005.

Campinas, 11 de abril de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal de Campinas
CARLOS HENRIqUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
HÉLIO CARLOS JARRETTA

Secretário Municipal de Urbanismo
Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado n.º 07/10/6920, em nome de Secretaria Municipal de Finanças, e publicado na 
Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

MATHEUS MITRAUD JUNIOR
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL

Em 04 de abril de 2007.
De SMCTAIS - Protocolado n.º 07/10/5.555 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 33 a 37, 62/V.º e 65/V.º a 66, RATIFICO 
o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social 
à fl. 67, de contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para 
a prestação de serviços postais, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de assinatura do contrato,  com fulcro no inciso vIII do artigo 24 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor estimado de R$ 4.001,00 (quatro 
mil e um reais). 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 
elaboração do termo contratual próprio, na forma da minuta de fls. 12 a 24, e após, 
à SMCTAIS para as demais providências. 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL

Em 11 de abril de 2007.
De Secretaria Municipal de Saúde - Protocolado n.º 07/10/11.983 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 68 a 73, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. 
Secretário de Saúde à fl. 74, de contratação direta da empresa Impacto Controle de 
Pragas ME para a prestação de serviços de desinsetização em imóveis de Campinas, 
através da aplicação de produtos químicos para a eliminação de formas aladas do 
mosquito ‘Aedes Aegypti’ em áreas a serem designadas por essa Pasta, pelo prazo de 
60 dias, com fulcro no inciso Iv do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando 
a despesa total em R$ 397.607,60 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e sete 
reais e sessenta centavos).  Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, à Secretaria Municipal de Administração para a 
numeração da presente Contratação Direta e a devida formalização, e finalmente, 
encaminhe-se à Secretaria de Saúde para as demais providências. 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 07/10/6339 Interessado Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública – 7º GB Modalidade: Convite 
n.º 13/07 Carta-Contrato: n.º 13/07 Contratada: PANIFICADORA CASTRO 
MENDES LTDA. Objeto do Contrato: Fornecimento de pão comum tipo francês. 
Valor: R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) Prazo: 12 (doze) meses 
Assinatura: 10/04/07.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, 
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência 
Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua criação, 
alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e Decreto nº 14.302 de 28/04/2003 que 
dispõe sobre seu Regimento Interno, e através de seu vice Presidente no uso de 
suas atribuições legais CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes para 
Reunião Ordinária a realizar-se dia 17/04/2007 às 8:30 em sua sede à Rua Ferreira 
Penteado, 1331 – Centro.

Campinas, 09 de Abril de 200
MAURO GIBSON PEREIRA

Presidente em Exercício do CMAS/Campinas
(10, 11, 12/04)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, 
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência 
Social) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua criação, 
alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e Decreto nº 14.302 de 28/04/2003 que 
dispõe sobre seu Regimento Interno, e através de seu vice Presidente no uso de 
suas atribuições legais CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes para 
Reunião Extraordinária a realizar-se dia 19/04/2007 às 8:30 em sua sede à Rua 
Ferreira Penteado, 1331 – Centro.
PAUTA: Apresentação do Programa RESGATE e Apresentação da Proposta da 
reestruturação do mesmo pelo DOAS/SMCTAIS

Campinas, 09 de Abril de 200
MAURO GIBSON PEREIRA

Presidente em Exercício do CMAS/Campinas
(10, 11, 12/04)

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAçãO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE CAMPINAS – CDPCNC

Lei Municipal nº 10.813, de 26 de abril de 2001
O Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas 
– CDPCNC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 10.813, de 26 de abril 
de 2001, e o seu Regimento Interno, publicado no Diário Oficial do Município datado 
de 07 de dezembro de 2004, vem através da sua Comissão Executiva CONVOCAR 
os Conselheiros Titulares e/ou Suplentes para a REUNIãO EXTRAORDINáRIA 
deste Conselho, em dia e horário abaixo relacionado, com fim específico:
PAUTA: - Leitura e Aprovação da Ata Anterior; - Eleição e Posse da Comissão 
Executiva Biênio 2007- 2008.
DIA: 17/04/2007 (terça-feira)
LOCAL: Estação Cultura – Sala do Fórum – Praça Floriano Peixoto, s/nº –Centro 
– Campinas/SP
HORáRIO: 18h30 em 1ª chamada, 19h00 em 2ª chamada.

Campinas, 10 de abril de 2007
COMISSãO EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E 

PARTICIPAçãO DA COMUNIDADE NEGRA DE CAMPINAS
(12, 13, 14/04)

PROTOCOlO ADMInISTRATIVO n° 07/10/12103
DIMATEX INDúSTRIA E COMéRCIO DE CONFECçõES LTDA.

Avenida J.K., n° 98, Bairro Itaipu - Mundo Novo, RS CEP 79.980-000
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal dos As-
suntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa DIMATEX InDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECçõES LTDA na pessoa de seu representante legal, nos autos do 
Protocolado Administrativo n° 07/10/12103, que cuida de procedimento licitatório 
na modalidade PREGãO PRESENCIAL n° 088/2006 (Procedimento Admin-
istrativo n° 06/10/39522) que, por decisão do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos, exarada às fls.02/03 do protocolado em epígrafe, foi autorizada 
a abertura do procedimento de aplicação de penalidade nos exatos termos do dis-
posto no artigo 87, incisos II e III, da Lei Federal n° 8.666/93, no artigo 7° da Lei 
n° 10.520/02 e, em conformidade com os subitens 14.2 e 11.2 do Edital de Pregão 
Presencial de n° 088/06, em face da empresa DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE CONFECçõES LTDA, qual seja: a multa de 30%(trinta por cento) sobre o 
valor total da nota de empenho (que corresponde, no caso em exame, o valor total da 
inadimplência), perfazendo a quantia de R$ 578.700,00 (quinhentos e setenta e oito 
mil e setecentos reais), cancelamento da nota de empenho e suspensão temporária ao 
direito de licitar com o Município de Campinas, bem como o impedimento de com 
ele contratar, pelo prazo de até cinco anos (este a ser definido quando do julgamento 
do feito), por não ter cumprido as obrigações por ela assumidas ao não efetivar a 
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entrega dos produtos no prazo estabelecido em edital; Está facultada à empresa a 
apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 
do recebimento da notificação ou, em caso de não recebimento, a contar da data 
da publicação no Diário Oficial do Município de Campinas. Na oportunidade de 
apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos os documentos 
comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão. Os autos do protocolado 
estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida Anchieta, 14° andar, De-
partamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:30hs, 
de segunda a sexta-feira. A defesa deverá ser protocolada no Setor de Expediente do 
Departamento de Assessoria Jurídica – SMAJ, da Prefeitura Municipal de Campinas, 
no local e horário supracitados.

Campinas, 30 de março de 2007
JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO

Diretor do DAJ/SMAJ
(10, 11, 12/04)

COMUNICADO
COMUNICAMOS a todos os interessados, que em virtude de reformas programa-
das para o 13º Andar deste Paço, a tramitação de protocolados nesta Secretaria de 
Assuntos Jurídicos estará supensa nos dias: 12/04 à partir de 12:00 Hs, 13/04 em 
período integral e 16/04 até às 12:00 Hs.

CARLOS HENRIqUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

(10, 11, 12/04)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETáRIO MUNICIPAL
Em 11/04/07

AUTORIZAçãO DE DESPESA
Processo Administrativo: 06/10/45130 Interessada: Secretaria Municipal de 
Educação Assunto: Tomada de Preços nº 005/2007
Objeto: Aquisição de microcomputadores e impressoras
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despesa a 
favor das empresas PROAD INFORMáTICA LTDA no valor total de R$ 332.606,88 
(trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos) e AMC 
INFORMáTICA LTDA no valor total de R$ 27.930,00 (vinte e sete mil, novecentos 
e trinta reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para as demais providências, conforme homologação.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação

COMUnICADO FUMEC/CEPROCAMP nº 13/2007.
O Presidente da FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo, COMUNICA que a 
sessão de atribuição para os Cursos de Qualificação Profissional do CEPROCAMP 
e PóLOS AvANçADOS será realizada no dia 13 de abril de 2007, sexta-feira, às 
16h00min, no CEPROCAMP, na Av. Dos Expedicionários, nº 145 – Centro.
1. Ficam CONVOCADOS os professores classificados no Processo Seletivo, para 
as áreas abaixo relacionadas, conforme COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP 
Nº 15/2006, obedecendo rigorosamente à seguinte ordem de classificação.
áREA CURSO CONVOCAçãO
DESENvOLvIMENTO CUIDADOR DE IDOSOS 15º
SOCIAL ANIMADOR CULTURAL 18º
 INGLêS PARA  5º
 HOTELARIA/TAXISTA 
HOSPITALIDADE PADEIRO E CONFEITEIRO 13º
GESTãO AUXILIAR DE SECRETáRIA 24º
2. No ato da atribuição, os professores preencherão documento de acumulação remu-
nerada e deverão apresentar a seguinte documentação: pessoal, escolar, profissional 
e docente conforme declarado em Currículo e Ficha de inscrição.
3. A jornada máxima para atribuição será até 40 horas semanais.
4. Serão atribuídas aulas por procuração específica individual, acompanhada de cópias 
dos documentos de identidade do candidato e do procurador (cópia simples)
5. O docente assumirá total responsabilidade pela escolha realizada pelo seu procura-
dor, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante.
6. Será vedada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
7. Será considerado desistente o professor que não comparecer à sessão de 
atribuição ou que não manifestar interesse pelas disciplinas/turmas ex-
istentes.  

Campinas, 11 de abril de 2007.
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Presidente da FUMEC

COMUnICADO SME/FUMEC nº 05/2007
A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria de Formação do Departamento 
Pedagógico COMUNICA que estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes dos 
Cursos/GTs oferecidos este ano através do Comunicado SME/FUMEC nº 01/2007 (DOM 
28/03/2007) a todos os profissionais da SME/FUMEC e das Entidades Conveniadas.
I - As inscrições serão on line e, para tanto, os profissionais deverão acessar a página ht-
tps://smrh1.campinas.sp.gov.br/smeceforma/, de 12 a 15 de abril, a fim de definir as opções 
e códigos dos cursos e turmas.
II - Os candidatos aos Cursos/GTs deverão preencher todos os campos obrigatórios da ficha 
de inscrição, enviá-la on line, e imprimir a confirmação de envio ou anotar o seu número.
III - Após a efetivação da inscrição, não será mais possível realizar mudanças nas opções 
efetuadas.
IV - O NTE disponibilizará os seus laboratórios de informática, de 12 e 13/04/2007, no horário 
das 8h às 17h, para quem necessitar ter acesso a internet para a consulta e inscrição.
V - A conquista de vagas remanescentes pelos profissionais que já foram contemplados na 
1ª fase das inscrições obedecerá aos seguintes critérios:
a.  é vedada a troca ou transferência de um Curso/GT para outro;
b. se foi indicada a utilização das horas de TDPR na 1ª fase das inscrições, o candidato deverá 
indicar obrigatoriamente “a não utilização do TDPR” na ficha de inscrição.
VI - Quanto ao preenchimento da ficha de inscrição:
a. cada candidato poderá preencher apenas uma ficha de inscrição indicando até três op-
ções de Curso/GT, por ordem de preferência. Os profissionais que tenham dois cargos na 
SME/FUMEC poderão se inscrever com duas fichas de inscrições diferentes, indicando as 
respectivas matrículas e locais de trabalho;
b. a maioria das informações requeridas para a inscrição constam do hollerith; portanto, os 

profissionais devem tê-los em mãos ao preencher a ficha.
c. o profissional afastado de sua função poderá efetivar a sua inscrição indicando na ficha o 
centro de custo da sede em que está lotado;
d. os campos indicados como obrigatórios devem ser preenchidos para que a inscrição se 
efetive;
e. o profissional que atua em mais de uma unidade deverá indicar na ficha o centro de custo 
da sede em que está lotado;
f. os professores de Artes e de Educação Física, que atuam nas séries iniciais e nas finais do 
Ensino Fundamental de nove anos, deverão indicar no espaço “cargo” aquele em que atua 
com maior carga horária de trabalho;
g. os profissionais das Entidades Conveniadas terão reservadas cinco vagas em cada Cur-
so/GT.
VII - quanto aos critérios de seleção, será seguida a seguinte ordem:
a. A 1ª. opção do candidato.
b. Se o candidato se enquadra no público alvo.
c. Se o candidato atua nas funções de seu cargo.
d. No caso de haver mais candidatos que vagas disponíveis em cada Curso/GT, haverá sorteio, 
respeitando a ordem dos critérios acima.
e. No caso de haver mais vagas que candidatos para cada Curso/GT, serão contempladas as 
segundas e terceiras opções dos candidatos para o Curso/GT em questão, desde que os mesmos 
tenham optado por isto na ficha de inscrição e respeitados os critérios b e c.
f. Caso ainda existam vagas disponíveis, serão contempladas as opções daqueles profissionais 
que não se enquadram no público alvo, mas que optaram assim mesmo pelos cursos.
VIII - quanto à divulgação dos resultados
a. A divulgação seguirá o calendário de inscrição para Cursos/GTs 2007 – vagas Remanescen-
tes – previsto neste comunicado podendo ser consultada no endereço eletrônico https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/smeceforma/. 
b. Apenas será divulgada a lista dos selecionados de cada Curso/GT – vagas Remanescentes, 
pois o local e a data de início dos encontros já constam no Comunicado nº 04/2007 (DOM 
11/04/2007). 
c. O não comparecimento do candidato selecionado no primeiro encontro do Curso/GT, após 
a divulgação dos selecionados, implicará o cancelamento de sua inscrição.
IX - quanto ao cronograma
a. 11/04 – Divulgação da Programação dos Cursos/GTs da SME/FUMEC 2007 – vagas 
Remanescentes, no DOM e on line (www.campinas.sp.gov.br);
b. 12/04 a 15/04 – Inscrição on line (https://smrh1.campinas.sp.gov.br/smeceforma/);
c. 19/04 – Divulgação dos selecionados para as vagas remanescentes dos Cursos/GTs no 
DOM e on line  (www.campinas.sp.gov.br)
Programação dos Cursos/GTs da SME/FUMEC 2007 – Vagas Remanescentes.
I - EDUCAçãO BáSICA
1 - Curso: “O aluno com deficiência física e apropriação do conhecimento: discutindo pos-
sibilidades tecnológicas para o sucesso escolar”
Responsável: Juliana Mantovani
Ementa: O objetivo geral do curso é propor momentos de construção quanto aos materiais 
necessários à educação do aluno com deficiência física na sala de aula do ensino regular, 
consoante a socialização de subsídios teóricos. Tem, ainda, como objetivos específicos sugerir 
ações que possibilitem o acesso, a permanência e o sucesso escolar de alunos com deficiência 
física na escola regular e deixar fundamentos e instrumentos para que os profissionais que 
atuam diante desses alunos possam fazer da ação pedagógica momentos de participação 
coletiva e integrada, no processo educacional.
Público Alvo: Professores que realizaram curso em 2006.
Carga horária: 32 h/a
Dia e Horário: 3ª feira – 15:00 - 17:30 h
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: NTE
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº - Taquaral (em frente à Guarda Municipal)
2 – Curso: “O ensino de Português como segunda língua para surdos”
Responsável: Ana Claudia Balieiro Lodi e Cristina Broglia Feitosa de Lacerda
Ementa: O curso propõe discussões, reflexões que levem a uma transformação da concepção 
teórico-prática referente à compreensão dos processos de ensino-aprendizagem do Português 
como segunda língua para surdos. Esses envolvem o entendimento das particularidades dis-
cursivo-enunciativas da LIBRAS e sua relação com a aprendizagem do Português escrito; or-
ganização curricular dos conteúdos e das atividades desenvolvidas em sala de aula; adaptações 
pedagógicas das atividades; e reflexões sobre as estratégias de avaliação do aluno surdo.
Público Alvo: Professores que realizaram curso em 2006.
Carga horária: 55 h/a – (45h/a presenciais e 10h/a não presenciais) – com encontros 
quinzenais
Dia e Horário: 3ª feira – 14h00 – 16h30min.
Início: 2ª semana de maio de 2007.
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani).
4– Curso: “Os anos iniciais do Ensino Fundamental: exercício da cidadania”
Responsável: Glaucia de Melo Ferreira e equipe de professores da Escola Curumim
Ementa: O objetivo é proporcionar a reflexão sobre a necessidade e as possibilidades de 
transformação das formas de organização das salas de aula, visando a atender e a valorizar 
a diversidade presente nas classes. O curso visa a proporcionar uma reflexão crítica sobre 
o modelo tradicional de ensino e, trabalhando concomitantemente a teoria e prática na per-
spectiva da Pedagogia Freinet, oferecer subsídios teóricos e práticos para a implementação 
de uma proposta pedagógica que coloca o aluno como ator no processo de construção do 
conhecimento e o professor como mediador privilegiado desse processo. O curso visa ainda 
a aprofundar a discussão sobre a alfabetização e os conteúdos curriculares, propondo uma 
visão multidisciplinar para a sua abordagem.
Público Alvo: Profissionais do ciclo de alfabetização e das 3ª e 4ª séries do Ensino Fun-
damental
Carga horária: 60 h/a
Dia e Horário: 4ª feira – 19h00 – 21h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Escola Curumim
Endereço: Rua Santa Maria Rosselo, 118 – Mansões Sto Antonio (próxima a Academia 
Tribos do Corpo).
6 – Curso: “Educação de Jovens e Adultos”
Responsável: Robson Martins e Naldeli Fontes
Ementa: Este curso tem como objetivo discutir uma proposta curricular para EJA a partir 
da análise de teorias de ensino e trabalhos contemporâneos sobre o tema, identificando suas 
metodologias. Será enfatizada a organização do currículo por projetos de trabalho, numa 
perspectiva interdisciplinar, tendo em vista os novos sujeitos da EJA.
Público Alvo: Professores da EJA
Carga horária: 100 h/a – (75 h/a presenciais e 25h/a não presenciais)
Dia e Horário: 4ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Auditório da Estação Cultura
Endereço: Praça Floriano Peixoto, s/nº - Centro
9 – Curso: “Das primeiras formas de contagem à utilização do ábaco”
Responsável: Heloísa Helena Saviani
Ementa: Este curso propõe um movimento do pensar e fazer o conceito matemático como 
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forma de refletir sobre os fundamentos do ensino da Matemática na construção dos números 
e na utilização do ábaco. Para isto, o convite aos participantes é de rememorar a história 
que o homem percorreu na busca de uma contagem perfeita, reconstruindo e explicitando 
suas elaborações dos nexos conceituais, ou seja, trabalhando com uma abordagem lógico-
histórica do conceito.
Público Alvo: Professores e demais profissionais da educação SME/FUMEC, com prioridade 
para professores da Educação Especial e EJA.
Carga horária: 30 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Museu Dinâmico de Ciências de Campinas / Espaço Ciência-Escola
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)
13 – Curso: “Podcast: dando voz aos alunos da Rede”
Responsável: NTE
Ementa: Este curso visa a mostrar as potencialidades educativas de um novo meio multi-
mididático para que os alunos usem a voz expressando suas idéias para a escola e para o 
mundo, desenvolvendo assim a oralidade e a escrita.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental SME, EJA e FUMEC lotados em 
EMEFs.
Pré-requisito: Conhecimento de internet (pesquisa e navegação)
Carga horária: 30 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 2ª semestre de 2007 – 02/08/2007
local: NTE
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)
14 – Curso: “História em quadrinhos - uma proposta envolvente”
Responsável: NTE
Ementa: O curso tem o objetivo de apresentar ferramentas e propostas para criação e elabo-
ração de histórias em quadrinhos, por ser uma linguagem que possibilita o trabalho com 
diferentes aspectos do desenvolvimento cognitivo.
Público Alvo: Professores da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
Carga horária: 30 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: NTE
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)
15 – Curso: “Leitura e releitura de imagens”
Responsável: NTE
Ementa: Este curso apresenta o computador como uma ferramenta para o trabalho de leitura 
e releitura de imagens, podendo ser desenvolvido em diversas áreas de conhecimento ou 
disciplinas.
Público Alvo: Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA SME/FUMEC 
e das entidades conveniadas.
Carga horária: 30 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 2ª semestre de 2007 – 03/08/2007
local: NTE
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)
16 – Curso: “Estudos avançados de Educação Infantil: o ‘Currículo em Construção’ em 
movimento – 1”
Responsável: Coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil e professores convidados.
Ementa: Fundamenta os profissionais da Educação Infantil com vistas a uma participação 
reflexiva, consciente e embasada no movimento curricular da SME. Realiza trabalho teórico-
prático sistematizando a articulação entre os estudos realizados e o trabalho cotidiano do 
profissional.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da Ed. Infantil da SME e das entidades 
conveniadas.
Carga horária: 84 h/a – (3h/a presenciais e 1h/a não presencial)
Dia e Horário: Turma B – 2ª feira – 17h30 - 20:00min
Turma C – 3ª feira – 8h00 - 10:30min
Turma E – 3ª feira – 17h30 - 20:00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: CEFORMA
Endereço: Rua Dr. Betim, 520 – vila Marieta
18 – Curso: “O projeto pedagógico e a formação de professores: escrita, encontros e diálogos 
da/na escola”
Responsável: Carla Helena Fernandes
Ementa: Este curso visa a compreender a escrita como instrumento de reflexões e trans-
formações de cada profissional e da Unidade Educacional como um todo, assim como, 
compreender o Projeto Pedagógico como importante forma de registro e de sistematização 
dos conhecimentos produzidos da/na escola.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da Ed. Infantil e demais profissionais de 
CEMEI, EMEI e EMEF da SME e das entidades conveniadas.
Carga horária: 40 h/a
Dia e Horário: Turma A – 5ª feira – 18h30min – 21h00min
Turma B – 6ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani)
19 – Curso: “Aprender a perguntar, pesquisar e descobrir: o desenvolvimento de projetos 
com crianças do ciclo de alfabetização”
Responsável: Cintia Campana Marchiori
Ementa: O curso oferece subsídios para o trabalho cotidiano com os alunos das turmas do 
ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental. Serão abordados aspectos reais do dia-a-dia 
escolar, através de estudos práticos e teóricos sobre as concepções que embasam a prática 
pedagógica, tendo como eixo principal de estudo, a elaboração e o desenvolvimento de 
projetos de trabalho.
Público Alvo: Prioridade para os professores das turmas do ciclo de alfabetização da SME. 
Havendo vagas poderão ser atendidos professores de agrupamento III da Ed. Infantil (cri-
anças de 5 anos).
Carga horária: 80 h/a – (60 h/a presenciais e 20 h/a não presenciais para estudo, atividades 
e preparação de materiais).
Dia e Horário: 4ª feira – 18h30min – 21h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: APEOESP
Endereço: Rua Barreto Leme, 920 – Centro
20 – Curso: “Memória de professores”
Responsável: Marcos Leme
Ementa: No exercício da memória, nossa proposta é a escrita da História. Propomos falar 
de nós mesmos, das experiências por nós vividas, do cotidiano que nos circunda na relação 
com as políticas educacionais, falar de escola. Mais do que isso, pretendemos o registro des-
sas memórias. Nossa proposta é metodológica: cotidiano, leitura e pesquisa na busca pela 
compreensão do ser professor.
Público Alvo: Professores do ciclo de alfabetização à 8ª série do Ensino Fundamental
Carga horária: 112 h/a – (3h/a presenciais e 1 h/a não presencial para leitura e estudo)

Dia e Horário: 2ª feira – 8h00min – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Cursinho do Sindicato
Endereço: Rua Joaquim Novaes, 97 – Centro
22 – Curso: “Alfabetização e Cultura Letrada (continuidade do curso Letra e vida / 
2006)”
Responsável: Gláucia Coluccini Moreto, Elisabete Pimentel e Sonia Regina Ferreira de 
Oliveira.
Ementa: O curso pretende retomar e aprofundar temas trabalhados no curso Letra e vida 
em 2006, como: aspectos metodológicos e avaliativos necessários para desenvolvimento 
do trabalho de ensino-aprendizagem; discussão sobre alfabetização tendo como eixo o 
texto; ampliação do repertório a respeito da literatura infantil e o seu uso no aprendizado 
da linguagem escrita; ensino de ortografia, pontuação e gramática; estudo sobre o fracasso 
escolar e função social da escola pública a partir da história da educação brasileira e desafio 
do professor hoje diante grupos sociais da classe popular que freqüentam a escola pública; 
estudo de fragmentos da obra de vygotsky que tratam de desenvolvimento, aprendizagem 
e interações sociais.
Público Alvo: Prioritariamente professores que fizeram o curso Letra e Vida em 2006; profes-
sores do 2º e 3º anos do ciclo de alfabetização e 3ª série, nesta ordem.
Carga horária: 120 h/a
Dia e Horário: 6ª feira – 15h30min – 18h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: APEOESP
Endereço: Rua Barreto Leme, 920 – Centro
23 – Curso: “O Ensino Fundamental de nove anos e o ciclo de alfabetização: teorias e 
práticas”
Responsável: Ana Lúcia Guedes, Dirce Pacheco zan, Roseli Cação Fontana, Sírio Possenti 
e zelma Bosco.
Ementa: O objetivo deste curso é realizar a reflexão e a sistematização dos pressupostos, con-
ceitos e práticas relacionados à organização do Ensino Fundamental de nove anos, em especial 
do ciclo de alfabetização. Pretende-se partir de uma reflexão e discussão sobre as práticas 
pedagógicas, buscando a articulação entre os estudos que serão feitos e as ações cotidianas do 
educador. O curso inclui material produzido pelos formadores e será certificado pelo Centro 
de Formação de Professores - Alfabetização e Linguagem, do Cefiel/MEC/UNICAMP.
Público Alvo: Prioritariamente professores do ciclo de alfabetização e das 3ª e 4ª séries, pro-
fessores da Educação Especial do Ensino Fundamental e especialistas do Ensino Fundamental 
da RMEC. Restando vagas, estas poderão ser preenchidas pelos interessados no tema.
Carga horária: 40 h/a – (há possibilidade de continuidade deste curso no segundo semestre, 
na modalidade “especialização lato sensu”, a ser realizada na UNICAMP).
Dia e Horário: indique apenas uma das opções abaixo na ficha de inscrição:
Turma A – 4ª feira – 19h00 – 21h30min
Turma C – 5ª feira – 12h30 – 14h00min
Turma D – 6ª feira – 9h00 – 11h30min
Turma E – Sábado – 9h00 – 11h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Turma A – IEL/UNICAMP
Turma C – EGDS (Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor) – Sala 22
Turma D – APEOESP
Turma E – os participantes deverão ligar no CEFORMA – 32352275 e 32370999 – até o 
dia 24/04
Endereço: Turma A – IEL/UNICAMP
Turma C – Rua Tiradentes, 195 – Guanabara (Convênio com o estacionamento Cell Park 
– Rua Tiradentes esquina com Rua Sacramento)
Turma D – Rua Barreto Leme, 920 – Centro
Turma E – os participantes deverão ligar no CEFORMA – 32352275 e 32370999 – até o 
dia 24/04
24 – Curso: “Um novo olhar para os registros: produção de conhecimentos”
Responsável: Elaine Regina Cassan e Renata Esmi Laureano
Ementa: Esse curso se propõe a olhar, discutir e refletir os registros individuais produzidos 
pelos profissionais das Unidades Educacionais e, a partir desses, re-significar a prática ped-
agógica e a de documentação do trabalho pedagógico. Para tanto, serão utilizadas leituras, 
debates e análises dos registros dos profissionais.
Público Alvo: Professores e monitores da Educação Infantil e do ciclo de alfabetização do 
Ensino Fundamental da SME.
Carga horária: 45 h/a
Dia e Horário: 3ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani)
25 – Curso: “Classes voltadas a alunos em defasagem idade/série”
Responsável: Fabiana Silva Fernandes
Ementa: Discutir questões acerca da exclusão revelada pelos dados estatísticos da retenção 
e evasão, como forma de repensar os Projetos Pedagógicos e Planos de Ensino para que 
sejam mais condizentes com o público que atendem, em especial com aqueles que estão à 
margem da aprendizagem.
Público Alvo: Professores e especialistas do Ensino Fundamental que tenham alunos em 
defasagem idade/série.
Carga horária: 40 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 16h00min – 18h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: EGDS (Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor) – Sala 22
Endereço: Rua Tiradentes, 195 – Guanabara (Convênio com o estacionamento Cell Park 
– Rua Tiradentes esquina com Rua Sacramento)
26 – Curso: “Curso: Ensino/aprendizagem da Matemática: alternativas para a diversidade 
da sala de aula”
Responsável: Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
Ementa: Estudos dos conceitos fundamentais da Matemática abordados no Ensino Fun-
damental, a partir de atividade de ensino que proporcionam a (re)construção dos conceitos 
matemáticos, considerando a diversidade da sala de aula, as diferenças de tempo e forma de 
apreensão dos conteúdos e habilidades, possibilitando a (re)elaboração e domínio dos conceitos 
aritméticos, geométricos e algébricos do educador matemático desta faixa de escolaridade 
visando à atuação docente.
Público Alvo: Professores do ciclo de alfabetização e das 3ª e 4ª séries e professores de 
Matemática de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental da SME.
Carga horária: 90 h/a – (80 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
Dia e Horário: Turma B – sábado – 8h00min – 12h00min
Início: 1ª semana de maio de 2007
local: Turma B – CEMEFEJA – Pierre Bonhomme
Endereço: Turma B – Rua São Carlos, 65 – vila Industrial
II - PROGRAMA LINGUAGEM E EDUCAçãO
31 – Curso: “Francês Básico III”
Responsável: Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
Ementa: Continuidade da formação em língua e cultura francesas, buscando além do desen-
volvimento da compreensão e expressão oral e escrita, uma discussão sobre a prática pedagóg-
ica, para atuação imediata junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campinas.
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Público Alvo: Professores titulares de cargo que freqüentaram o Curso Francês Básico II 
em 2006
Pré-requisito: Professores que se comprometam a ministrar aulas de Francês para os 
alunos.
Carga horária: 85 h/a
Dia e Horário: Turma A – 4ª feira – 15h00 - 17:30min
Turma B – 6ª feira – 15h30 - 18:00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Aliança Francesa de Campinas
Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 59 – Cambuí
33 – Curso: “Italiano – Intermediário”
Responsável: Stefania Brand Serra
Ementa: Continuidade da formação em língua e cultura italianas, buscando o desenvolvi-
mento da compreensão e expressão oral e escrita, para futura atuação junto aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas.
Público Alvo: Professores que tiveram interrompido o curso de Italiano no ano de 2006 da 
SME de Campinas ou que já passaram por uma formação básica em Italiano.
Carga horária: 80 h/a
Dia e Horário: 2ª feira – 15h15min – 17h45min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani)
37 – Curso: “Curso de LIBRAS - Módulo II”
Responsável: Elaine Cristina Joanine
Ementa: Promover o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais para a comunidade das 
escolas e professores e a importância da LIBRAS para a pessoa surda.
Público Alvo: Profissionais que participaram do Módulo I (curso básico) em 2006.
Carga horária: 88 h/a
Dia e Horário: 3ª feira – 18h00 – 21h00min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani)
38 – GT: “Formação pedagógica para o ensino de Francês na SME”
Responsável: Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
Ementa: Refletir sobre a prática pedagógica, discutindo e propondo atividades que visem à 
aprendizagem dos alunos na língua e cultura francesas.
Público Alvo: Professores que fazem parte do Projeto Francês
Carga horária: 18 h/a
Dia e Horário: 2ª feira – 9h00 – 10h40min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Aliança Francesa de Campinas
Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 59 – Cambuí
39 – GT: “Imprensa na escola (iniciante)”
Responsável: vera Lúcia Batista de Moraes, Isis veloso, Magda Lima e Elisabete Pimen-
tel
Ementa: O projeto Imprensa realiza duas grandes ações. A primeira é promover discussões 
sobre fundamentos e práticas de leitura para que os professores realizem atividades e projetos 
em sala de aula, utilizando principalmente a imprensa escrita, falada e eletrônica (jornais e 
revistas p.ex.), como uma das fontes de pesquisa para análise de diversos temas relacionados 
às áreas de conhecimentos de forma integrada e interdisciplinar. A segunda ação refere-se à 
produção de murais informativos e de jornais escolares para socialização dos estudos reali-
zados por alunos e professores e para integração entre escola e comunidade.
Público Alvo: Professores e demais profissionais da educação SME/FUMEC e profissionais 
das entidades conveniadas.
Carga horária: 50 h/a com encontros quinzenais
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira – 19h00 – 21h30min
Turma B – 6ª feira – 08h00 – 10h30min
Turma C – 6ª feira – 14h30 – 17h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Dr. Otávio Mendes, 156 – Botafogo (próxima à Rodoviária)
40 – GT: “Imprensa na escola (continuidade)”
Responsável: vera Lúcia Batista de Moraes, Isis veloso, Magda Lima e Elisabete Pimen-
tel
Ementa: O projeto Imprensa realiza duas grandes ações. A primeira é promover discussões 
sobre fundamentos e práticas de leitura para que os professores realizem atividades e projetos 
em sala de aula, utilizando principalmente a imprensa escrita, falada e eletrônica (jornais e 
revistas p.ex.), como uma das fontes de pesquisa para análise de diversos temas relacionados 
às áreas de conhecimentos de forma integrada e interdisciplinar. A segunda ação refere-se à 
produção de murais informativos e de jornais escolares para socialização dos estudos reali-
zados por alunos e professores e para integração entre escola e comunidade.
Público Alvo: Professores e demais profissionais da educação SME/FUMEC e profissionais 
das entidades conveniadas que já participam do grupo.
Carga horária: 50 h/a com encontros quinzenais
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira – 19h00 – 21h30min
Turma B – 6ª feira – 08h00 – 10h30min
Turma C – 6ª feira – 14h30 – 17h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Dr. Otávio Mendes, 156 – Botafogo (próxima à Rodoviária)
41 – GT: “Rádio e Tv”
Responsável: Cláudia Lúcia Trevisan
Ementa: O campo da Comunicação é amplo e abrangente, por isso, sobre Mídia, destacam-se 
projetos que versam sobre os meios de comunicação social: Rádio, Televisão, Cinema, Internet 
e, ainda, além desses eletrônicos citados, os impressos como: Jornal e Revista. Posto isso, a 
característica principal do Projeto Mídia é trans e interdisciplinar, por contemplar as demais 
áreas do conhecimento; deve abordar as dimensões teórica e política, conceitual e prática. 
Neste sentido, os encontros terão suporte teórico por meio de palestras com profissionais da 
área de comunicação e serão práticos diante dos equipamentos cedidos pelos Estúdios da 
Rádio Educativa. Os participantes do GT trabalharão em pequenos grupos e deverão aplicar 
o conteúdo estudado e praticado em sala-de-aula com respectivos alunos.
Professores da SME/FUMEC
Público Alvo: Professores da SME/FUMEC
Carga horária: 45 h/a
Dia e Horário: Turma A – sábado – 9h00 – 11h30min (1º semestre)
Turma B – 2ª feira – 14h00 – 16h30min (1º semestre)
Turma C – sábado – 9h00 – 11h30min (2º semestre)
Turma D – 2ª feira – 14h00 – 16h30min (2º semestre)
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estúdio de Gravação da Rádio Educativa de Campinas
Endereço: Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 18 - sala 22 – Jardim Chapadão 
(referência: balão do Castelo)
III - PROGRAMA ARTE E MOvIMENTO
44 – Curso: “O circo educando”

Responsável: José Guilherme Pereira Bergamasco
Ementa: Conscientizar os professores sobre a importância da “Educação através do 
movimento” a partir da manufatura e prática dos malabares circenses que auxiliarão na sua 
criatividade, concentração, persistência e habilidade manual. Esta prática circense denomi-
nada malabares possibilitará ainda uma maior consciência do próprio corpo na dimensão 
espaço-temporal.
Público Alvo: Professores e Monitores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, EJA 
SME/FUMEC e das entidades conveniadas.
Carga horária: 66 h/a
Dia e Horário: Turma A – 3ª feira – 8h30 – 11h00min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Museu Dinâmico de Ciências de Campinas / Espaço Ciência-Escola
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)
45 – Curso: “vivências de atividades circenses na escola”
Responsável: Hermes Fernando Petrini, Mauricio Maia e Carlos Henrique Silvestre
Ementa: Possibilitar ao professor o conhecimento de atividades circenses e sua aplicabilidade 
junto à comunidade escolar, estimulando a criatividade através do movimento, da música e 
do teatro, promovendo novas vivências corporais.
Público Alvo: Professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, EJA SME/FUMEC 
e das entidades conveniadas.
Carga horária: 40 h/a
Dia e Horário: 2ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Plataforma da Estação Cultura
Endereço: Praça Floriano Peixoto, s/nº - Centro
46 – Curso: “Musicalizando Campinas: Naipe de cordas - violino ou viola”
Responsável: Fabrizzio da Silva Ribeiro
Ementa: O curso tem como objetivo oferecer teoria e prática do instrumento viola e violino, 
possibilitando o acesso e a apreciação musical.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental, EJA I e II da SME/FUMEC.
Pré-requisito: O professor será multiplicador das ações de formação junto aos alunos.
Carga horária: 78 h/a
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira – 8h30min – 10h00min
Turma B – 4ª feira – 8h30min – 10h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
47 – Curso: “Musicalizando Campinas: Naipe de Sopro - Flauta doce (soprano)”
Responsável: Priscila Maria Ferreira Soares Boldrin
Ementa: O curso tem como objetivo aos educadores um repertório musical sensível, no qual 
o prazer de ouvir se alia ao prazer de tocar. Tem como objetivo, também, proporcionar a 
formação de educadores para que possam multiplicar este conhecimento a outros educadores 
e aos seus alunos.
Público Alvo: Professores da SME, preferencialmente do Ciclo de Alfabetização.
Pré-requisito: O professor será multiplicador das ações de formação junto aos alunos.
Carga horária: 60 h/a
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira – 8h30min – 10h00min
Turma B – 2ª feira – 10h30min – 12h00min
Turma C – 6ª feira – 8h30min – 10h00min
Turma D – 6ª feira – 10h30min – 12h00min
Turma E – 6ª feira – 15h30min – 17h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
48 – Curso: “Musicalizando Campinas: Banda Rítmica Infantil 1”
Responsável: Márcia Aparecida Cardoso visconti
Ementa: O curso tem o objetivo de proporcionar o conhecimento musical básico para uma 
atuação segura e consistente com seus alunos no tocante a formação da banda rítmica, en-
tendendo-a como um desenvolvimento e um preparo para outras atividades musicais.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental da SME, preferencialmente aqueles que 
lecionam no ciclo de alfabetização - crianças com 6, 7 e 8 anos.
Pré-requisito: O professor será multiplicador das ações de formação junto aos alunos.
Carga horária: 80 h/a
Dia e Horário: Turma A – 3ª feira – 9h00min – 12h00min
Turma B – 3ª feira – 14h00min – 17h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
49 – Curso: “Musicalizando Campinas: Banda Rítmica Infantil 2”
Responsável: Sonia Geohemberh
Ementa: O curso tem o objetivo de proporcionar o conhecimento musical básico para uma 
atuação segura e consistente com seus alunos no tocante à formação da banda rítmica, en-
tendendo-a como um desenvolvimento e um preparo para outras atividades musicais.
Público Alvo: Professores e Monitores da Educação Infantil da SME.
Carga horária: 90 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 9h00min – 11h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
50 – Curso: “Musicalizando Campinas: Regência Coral”
Responsável: Fátima Marilia viegas
Ementa: O curso tem o objetivo de trabalhar a auto-estima e contribuir para ampliar a 
cultura em vários âmbitos em seus participantes. Proporcionar a freqüência dos integrantes 
em teatros como ouvintes e como cantores. Desenvolver acuidade auditiva e intelectual dos 
coralistas.
Público Alvo: Professores e monitores da Educação Infantil e Ensino Fundamental da SME 
e das entidades conveniadas.
Pré-requisito: candidatos que já tenham cantado em coral e que já tenham tido contato com 
algum instrumento, seja ele de corda, percussão, madeira ou metal.
Carga horária: 76 h/a
Dia e Horário: Turma A – 3ª feira – 8h00 – 10h00min
Turma B – 3ª feira – 14h00 – 16h00min
Turma C – 3ª feira – 19h00 – 21h00min
Turma D – 5ª feira – 8h00 – 10h00min
Turma E – 5ª feira – 14h00 – 16h00min
Turma F – 5ª feira – 19h00 – 21h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Espaço Cultural via das Artes
Endereço: Rua Frei Manoel da Ressureição, 1.330 – Guanabara (próxima ao Seminário 
Presbiteriano)
51 – Curso: “Musicalizando Campinas: Ritmo - Fanfarra nas escolas”
Responsável: Fernando Antonio Selmi
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Ementa: O curso visa a criar situações e conhecer, entre outros pontos, a história da música, 
sua análise técnica e o trabalho com os instrumentos de percussão dentro da fanfarra.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental SME
Carga horária: 78 h/a
Dia e Horário: 4ª feira – 14h00min – 17h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
52 – Curso: “Musicalizando Campinas: Naipe de percussão”
Responsável: Milbu Hiran
Ementa: Dar possibilidade aos professores a aprenderem a tocar um instrumento de percussão; 
teoria e prática musical; inclusão musical em horário contraturno de aula.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental e EJA
Carga horária: 90 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 9h00 – 11h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
53 – Curso: “Musicalizando Campinas: Naipe de metal: trompete, trombone, tuba etc”
Responsável: Eduardo Martins
Ementa: Dar possibilidade aos professores a aprenderem a tocar um instrumento de metal; 
teoria e prática musical; inclusão musical em horário contraturno de aula.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental e EJA
Carga horária: 90 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 9h00 – 11h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
54 – Curso: “Musicalizando Campinas: Corpo coreográfico e baliza”
Responsável: Priscila Maria Ferreira Soares Boldrin
Ementa: O curso tem como objetivo oferecer aos professores o aprendizado das técnicas 
específicas de coreografias e prática de baliza realizadas juntamente com a fanfarra.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental e EJA
Carga horária: 90 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 9h00 – 11h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos - sede da fanfarra
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
55 – Curso: “Ensinando com o jogo de Xadrez”
Responsável: Maria do Carmo Ferreira Gonçalves
Ementa: O curso tem o objetivo de capacitar professores no jogo de xadrez contribuindo, 
desenvolvendo e reconhecendo-o como articulador na melhoria da qualidade de ensino.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental SME e EJA/ FUMEC
Carga horária: 80 h/a
Dia e Horário: Turma A – 4ª feira – 8h00 – 10h30min
Turma B – 4ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Sala de Exposição
Endereço: Praça Floriano Peixoto, s/nº - Centro
58 – GT: “Educação Física - Construção de políticas públicas no currículo escolar - Jogos 
Escolares Municipais (JEM) e regulamentos”
Responsável: Mariangela Kachan de Freitas Soares e colegiado
Ementa: O Grupo de Trabalho visa a discutir, desenvolver e avaliar a Educação Física no 
currículo escolar. Jogos Escolares Municipais - (JEM) e regulamento.
Público Alvo: Professores de Educação Física do Ensino Fundamental da SME e EJA.
Carga horária: 40 h/a
Dia e Horário: Turma A – 4ª feira – 14h00 – 16h30min
Turma B – 5ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
59 – GT: “Arte - Construção de políticas públicas no currículo escolar”
Responsável: Mariangela Kachan de Freitas Soares e colegiado
Ementa: O Grupo de Trabalho visa a discutir, a desenvolver e a avaliar o componente cur-
ricular Artes na escola.
Público Alvo: Professores de Artes do Ensino Fundamental da SME e EJA.
Carga horária: 40 h/a
Dia e Horário: 5ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Estação Cultura - anexo Barracão Lemos
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – vila Industrial (próxima ao portão da Defesa 
Civil e túnel de pedestre da Estação Cultura)
Iv - PROGRAMA TRANSvERSALIDADE
60 – Curso: “Educação por natureza”
Responsável: Juliana Furlaneto Benchimol
Ementa: Desenvolvido para professores da Educação Infantil (até 06 anos de idade). O 
programa visa a aproximar ao máximo os alunos do meio ambiente que as cerca, através 
de atividades lúdicas, sensoriais, concretas, das quais se sentirão parte, de fato, de todo o 
sistema que compõe a teia da vida. Deste modo poderão formar cidadãos aptos a trabalharem 
e agirem para sanar problemas e garantir a melhoria da qualidade de vida das gerações atuais 
e futuras.
Público Alvo: Profissionais da Educação Infantil da SME e das entidades conveniadas.
Carga horária: 66 h/a
Dia e Horário: Turma B – 4ª feira – 14h00min – 16h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim
Endereço: Rodovia Heitor Penteado, km 3,5 – Jd. das Palmeiras (próxima ao viaduto de 
acesso ao Shopping Iguatemi)
61 – Curso: “Educação Ambiental”
Responsável: Carla Gracioto Panzelli
Ementa: Subsidiar o aperfeiçoamento profissional dos docentes participantes do curso, at-
ravés das contribuições epistemológicas e metodológicas da Educação Ambiental, enquanto 
área do conhecimento que preconiza a participação, a “quebra” da estrutura disciplinar e a 
abordagem local/global da problemática ambiental.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental da SME/FUMEC
Carga horária: 57h/a
Dia e Horário: Turma A – 4ª feira – 14h00 – 16h30min
Turma B – 4ª feira – 19h00 – 21h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Museu Dinâmico de Ciências de Campinas / Espaço Ciência-Escola
Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente a Guarda Municipal)

62 – Curso: “Educação Alimentar e Currículo”
Responsável: Suely E. Ivone Okubo e vera Maria Gurgel do Amaral
Ementa: visa a discutir a questão alimentação,  nutrição e educação, e sua inserção no 
currículo escolar, de maneira interdisciplinar com a colaboração de profissionais da rede e 
de outros segmentos. Tem como propósito subsidiar os educadores quanto à promoção de 
práticas que levem a construção de saberes relacionados à alimentação e formação de hábitos 
saudáveis, de forma a contribuir na formação dos alunos.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da SME/FUMEC e profissionais das enti-
dades conveniadas.
Carga horária: 36 h/a
Dia e Horário: 2ª feira – 8h30 – 11h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Instituto Dona Carminha
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (próxima ao Guarani Clube)
64 – Curso: “Bio-educação”
Responsável: José Fernando de Moraes Pinto
Ementa: Oferecer subsídios para que o professor seja sensibilizado a respeito de seu papel no 
contexto do mundo atual, onde se espera que ele não seja simplesmente um mero ‘transmissor 
do conhecimento’, mas que inove continuamente suas estratégias de ensino, despertando em 
si a capacidade de fazer brotar o seu potencial infinito de possibilidades. Ao trabalhar com a 
motivação e o senso crítico de seus alunos, exerce a função de facilitador de uma aprendizagem 
que leva à reflexão/ação, gerando novos conhecimentos.
Público Alvo: Professores do Ensino Fundamental da SME/FUMEC
Carga horária: 66 h/a
Dia e Horário: Turma A – 4ª feira – 8h30min – 11h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Bosque dos Jequitibás - Aquário de Campinas
Endereço: Rua Coronel quirino, 2 – Bosque (Bosque dos Jequitibás)
66 – Curso: “Trabalhando conceitos de Educação Ambiental através de maquetes e jogos”
Responsável: Carlos Eduardo da Silva Francisco
Ementa: Este curso visa a criar materiais educativos que possibilitem aplicar os conceitos 
de educação ambiental através de maquetes e jogos construídos com materiais recicláveis, 
ferramentas estas que propõem uma interação criativa e holística entre as questões ambien-
tais e sua transversalidade nos diferentes componentes curriculares, como artes, geografia, 
história, ciências (biologia, química e física), matemática e português. Propõe-se a mudança 
de atitudes de uma maneira dinâmica e divertida.
Público Alvo: Professores da SME/FUMEC
Carga horária: 57h/a
Dia e Horário: 6ª feira – 8h00min – 10h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Museu Dinâmico de Ciências de Campinas / Espaço Ciência-Escola
Endereço: Avenida Heitor Penteado s/nº – Taquaral (em frente da Guarda Municipal)
67 – Curso: “Ações Educativas em Museus”
Responsável: Renata Sunega
Ementa: Este curso tem como objetivo capacitar professores e especialistas para serem 
mediadores nos espaços educativos não-formais, como os museus. Haverá visitas técnicas 
aos museus, palestras, discussões bibliográficas e elaboração de propostas educativas. O 
principal enfoque será as ações educativas nos museus e o reconhecimento dos diversos 
campos de atuação, como: preservação do acervo, montagem de exposições, monitorias e 
outras ações educativas.
Público Alvo: Profissionais da Educação da SME/ FUMEC
Carga horária: 100 h/a – (o curso terá continuidade no 2º semestre)
Dia e Horário: 2ª feira – 8h30min – 11h30min
Início: 4ª semana de abril de 2007
local: Auditório do Museu de História Natural
Endereço: Rua Coronel quirino, 2 – Bosque (Bosque dos Jequitibás)
69 – Curso: “Convivendo com o universo da adolescência”
Responsável: Maria Angélica Ramos Trintinalia
Ementa: Este curso propõe um espaço de compreensão do universo das adolescências, 
podendo contribuir com a prática do Ensino Fundamental numa perspectiva da cultura do 
prazer como forma de prevenção às situações das vulnerabilidades vividas pelas adolescên-
cias, discutindo as relações entre as possibilidades de prevenção as violências e a violação 
de direitos dos e das adolescentes.
Público Alvo: Prioritariamente professores de 4ª a 8ª séries e especialistas do Ensino Fun-
damental da Região Noroeste. Havendo vagas, estende-se para os profissionais das outras 
regiões.
Carga horária: 80 h/a
Dia e Horário: 2ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: os participantes deverão ligar no CEFORMA – 32352275 e 32370999 – até o dia 
03/05
Endereço:
70 – Curso: “A amizade como ato educativo na visão da filosofia”
Responsável: Nelson vicente Júnior
Ementa: Este curso é destinado aos educadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino de Campinas, propondo a discussão da AMIZADE a partir do pensamento filosófico, 
como instrumento de possibilidade de amenizar os conflitos negativos (a violência muda, 
surda e muitas vezes declarada abertamente no cotidiano da escola e da sociedade).
Público Alvo: Profissionais da Educação da SME/ FUMEC
Carga horária: 80 h/a
Dia e Horário: 4ª feira – 14h00 – 16h30min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: EGDS (Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor) – Sala 12
Endereço: Rua Tiradentes, 195 – Guanabara (Convênio com o estacionamento Cell Park 
– Rua Tiradentes esquina com Rua Sacramento)
71 – GT: “Educação e Sexualidade”
Responsável: Luiz Fernando Paes
Ementa: Por meio de subsídios teóricos e práticos, formar o profissional para implementar 
ações em sexualidade humana, visando a valorização, participação, a saúde sexual e reprodu-
tiva nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
Público Alvo: Profissionais da Educação SME/FUMEC
Carga horária: 36 h/a
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira – 19h30min – 22h00min
Turma B – 3ª feira – 8h00min – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Turma A – Sala 01 da Estação Cultura
Turma B – Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Turma A – Praça Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Turma B – Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 - vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani)
V - PROGRAMA MIPID - MEMÓRIA E EnTIDADE: PROMOÇÃO DA IGUAlDADE 
NA DIVERSIDADE
72 – Curso: “A Lei 10.639/03 - Compromissos e mudanças na educação”
Responsável: Robson Martins
Ementa: Objetiva o diálogo entre a Lei nº 9394/96, acrescida da Lei 10.639/03, e as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-Raciais e para o Ensino 
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de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, aliado ao estudo teórico-prático permeando 
por debates sobre idéias/concepções, bem como a reflexão sobre a amplitude do currículo 
experimentado nos espaços da comunidade escolar.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da SME/FUMEC.
Carga horária: 120 h/a – (parte da carga horária destina-se a produção de trabalho)
Dia e Horário: indique apenas uma das opções abaixo na ficha da inscrição
Turmas A e B – 2ª feira – 8h00 – 10h30min
Turma G – 5ª feira – 19h00 – 21h30min
Turma H, I e J – Sábado – 8h00 – 12h00min
Início: 2ª semana de maio de 2007
local: Turmas A e B – Salão 03 da Estação Cultura
Turma G – APEOESP
Turmas H, I e J – CEMEFEJA – Pierre Bonhomme
Endereço: Turmas A e B – Praça Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Turma G – Rua Barreto Leme, 920 – Centro
Turmas H, I e J – Rua São Carlos, 65 – vila Industrial
73 – GT: “A Lei 10.639/03: discutindo relações étnico-raciais nas práticas pedagógicas”
Responsável: Wilson queiroz
Ementa: Objetiva ser um espaço de discussão sobre a prática pedagógica proposta pela Lei 
nº 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, problematizando a 
ação pedagógica, possibilitando a produção de reflexões e materiais que poderá subsidiar os 
educadores no trato da temática étnico-racial no ambiente escolar.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da SME/FUMEC.
Carga horária: 100 h/a
Dia e Horário: Turma A – 5ª feira – 19h00 – 21h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Turma A – Departamento Pedagógico - DEPE - 1º andar
Endereço: Turma A – Rua Dr. quirino, 1.562 - 1º andar – Centro
74 – GT: “A Lei 10.639/03 - Capoeira na escola, estudo das africanidades, diversidade 
étnico-racial e currículo”
Responsável: Carlindo Fausto Antonio
Ementa: Por meio de aula expositiva acompanhada de leituras, o GT procurará construir 
estratégias para compreensão e aplicação da Lei nº 10.639/03 com ênfase nos estudos de 
capoeira, cosmogonia afro, diversidade étnico-racial e currículo.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da SME e profissionais das entidades 
conveniadas.
Carga horária: 45 h/a
Dia e Horário: Turma A – 6ª feira – 8h00 – 11h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: NAED Sul
Endereço: Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 – Pq. Itália
75 – GT: “A Lei 10.639/03 - Reflexões teóricas e práticas sobre o currículo no cotidiano 
escolar”
Responsável: verônica viana, Wilson queiroz e Sueli Gonçalves
Ementa: Este GT pretende estudar a aplicação da Lei 10.639/03 passando pela discussão 
sobre conceitos básicos das relações raciais e étnicas, abordando aspectos da legislação 
pertinente ao tema, terminando por uma reflexão sobre o currículo vivenciado na rede e sua 
abordagem sobre a contribuição dos africanos e afrodescendentes nos diferentes âmbitos 
do conhecimento.
Público Alvo: Professores, monitores e gestores da SME, com prioridade para os profissionais 
da Educação Infantil e profissionais das entidades conveniadas.
Carga horária: 100 h/a
Dia e Horário: Turma B – Sábado – 8h00 – 12h00min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Instituto Dona Carminha (Antigo CADAF)
Endereço: Rua Alaide Nascimento Lemos, 532 – vila Lemos (atrás do campo de treinamento 
do Clube Guarani).
76 – GT: “valores e referenciais afro-brasileiros na Educação Infantil”
Responsável: Ozeni Lucas
Ementa: Propiciar através de leituras, dinâmicas e atividades, aos monitores da Educação 
Infantil, momentos de estudo e reflexão sobre a educação das relações étnico-raciais na 
Educação Infantil, possibilitando a construção de práticas pedagógicas a partir dos valores 
civilizatórios e referenciais afro-brasileiros.
Monitores da Educação Infantil da SME
Público Alvo: Monitores da Educação Infantil da SME
Carga horária: 48 h/a com encontros quinzenais
Dia e Horário: Turma A – 5ª feira – 8h00 – 10h30min
Início: 3ª semana de abril de 2007
local: Turma A – CEMEI Presidente Castelo Branco
Endereço: Turma A – Rua Silvia Avarenga, 50 – vila Castelo Branco

Campinas, 11 de abril de 2007.
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAçãO
ATA DA PRIMEIRA REUNIãO ORDINáRIA DO PLENáRIO
Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de dois mil sete, às dezesseis horas, conforme con-
vocação prévia, nas dependências do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação, sito na rua Dr. quirino, 1.562 – 1º. Andar, nesta Cidade foi realizada a primeira 
reunião do Plenário do Conselho Municipal de Educação do ano, sob a presidência de Gra-
ciliano de Oliveira Neto, Secretário Municipal de Educação e Presidente do Conselho, para 
discutir e deliberar sobre os assuntos inscritos na Ordem do Dia, previamente informada aos 
Conselheiros, conforme documento em anexo. Estiveram presentes os seguintes membros 
titulares do Conselho: Ana Lúcia Goulart de Faria (UNICAMP); Carlos Alberto Baccaglini 
(SINPRO); Eliana Aparecida Pires da Costa (PUCCAMP); Elizabeth Rita de Azevedo 
(UDEMO); Graciliano de Oliveira Neto (SME); José Ildefonso Martins (FUMEC); Prof. José 
Pereira da Silva (APEOESP); Maria Helena Novaes Rodriguez (CMDCA); Maria Rosely 
Poletto Ignácio (CEM); Marilsa Aparecida Gonçalves de Paula (CMC); Paulo César A. de 
Oliveira (Escolas Técnicas Oficiais); Patrícia Lazzarini Furlan (SME). Justificaram a ausências 
Prof. Ivan de Almeida Marques (DRE-Oeste); Profª Maria Elisabeth de Azevedo (FUMEC). 
Esteve presente ainda a Profª Roselene dos Anjos, representante do SINPRO, que deixa o 
Conselho Municipal de Educação devido ao término do mandato. Verificada e constatada 
a existência de quorum regimentar, o Secretário Municipal de Educação e Presidente do 
Conselho, Graciliano de Oliveira Neto, abriu a reunião apresentando e dando as boas vindas 
ao novo Conselheiro Prof. Carlos Alberto Baccaglini representante do SINPRO. Agradeceu 
a participação da Profª Roselene dos Anjos pela sua atuação no Conselho Municipal de 
Educação e seu comprometimento com a educação do município de Campinas. Em seguida 
Profª Roselene agradeceu e manifestou sua satisfação em participar do CME e que o ano de 
2006 em especial foi muito bom, pois as reuniões foram constantes e com encaminhamentos. 
Prof. Graciliano agradeceu a participação da Profª Roselene como conselheira do CME desta-
cando sua atuação e contribuição para a educação no município de Campinas. Em seguida, 
Prof Graciliano forneceu as informações de interesse dos presentes com destaque para as 
seguintes: a) entrega aos Conselheiros da Indicação CME nº 1/2006 e Deliberação CME nº 
01/2006; b) relatório 2006 do CME está sendo finalizado; c) designação como Consultores 
Técnicos do CME: Profª Sandra Regina Sellin Trevelin e Dr. Frederico Sequeira Scopacasa. 

Dando prosseguimento, como primeiro item da Ordem do Dia, virgínia Duarte, Assessora 
do Gabinete, fez uma apresentação da Educação Infantil no município de Campinas. Na 
apresentação intitulada “Educação Infantil: conquistas e desafios”, Virgínia fez destaque aos 
seguintes pontos: na lista de espera nas cinco regiões (NAEDs) de Campinas, comportamento 
de espera, localização da demanda do município resgatando as regiões de vulnerabilidade, 
apresentação do Pró-Criança. Esclareceu que o Pró-Criança é o Programa para ampliação 
de vagas na Educação Infantil. Foi apresentado à vara da Infância e da Juventude que, em 
sentença recente, obrigou o Município a ampliar atendimento e como medidas previstas 
no Pró-Criança: 1 Construção de novas unidades e ampliação das existentes, 2 Convênios 
e parcerias com entidades educacionais, 3 Reorganização de CEMEIs e EMEIs, visando a 
otimizar a capacidade de atendimento. Marco inicial: agosto de 2006. Após a finalização da 
apresentação os conselheiros parabenizaram virgínia pela qualidade do trabalho apresentada. 
Foram feitos os seguintes destaques pelos conselheiros. Profª Ana Lúcia solicita o documento 
para uso pelos alunos da Unicamp, considerando que é muito rico em dados do município. Em 
seguida faz a seguinte recomendação: é preciso confiar nas ações do executivo municipal, que 
todas as medidas adotadas pela SME deverão ser de políticas públicas e a importância que 
a SME assuma um compromisso em realizar a formação dos professores que trabalham nas 
instituições parceiras. Profª Eliana relata que a SME oferece a possibilidade para a participação 
dos professores nas formações realizadas pelos NAEDs. Ela mesma é responsável por um 
grupo de formação de Educação Infantil e afirma o quanto esse momento é enriquecedor 
para os diferentes profissionais. Profª Maria Helena destaca que encontro representante do 
CMDCA gostaria de tomar conhecimento dos trabalhos realizados pelas entidades parceiras, 
pois luta para que tenham qualidade de atendimento. Em seguida, Prof. Graciliano solicita 
o parecer do CME quanto ao texto do V Congresso Municipal de Educação. Para finalizar a 
reunião Prof. Graciliano agradeceu a presença dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar 
o Presidente deu por encerrada a sessão. Eu, Eliana R. A. de Moraes Cascaldi, Secretária 
Executiva, redigi a presente Ata que, lida e achada conforme, após a incorporação das cor-
reções sugeridas pelo(a)s Conselheiro(a)s, e assinada por todos os presentes.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAçãO
ATA DA SEGUNDA REUNIãO ORDINáRIA DO PLENáRIO
Aos vinte e dois dias de fevereiro do ano de dois mil sete, às dezesseis horas, conforme 
convocação prévia, nas dependências do Ceprocamp, Avenida dos expedicionários nº 145, 
nesta Cidade foi realizada a segunda reunião do Plenário do Conselho Municipal de Educação 
do ano, sob a presidência de Graciliano de Oliveira Neto, Secretário Municipal de Educação 
e Presidente do Conselho, para discutir e deliberar sobre os assuntos inscritos na Ordem do 
Dia, previamente informada aos Conselheiros, conforme documento em anexo. Estiveram 
presentes os seguintes membros titulares do Conselho: Ana Lúcia Goulart de Faria (UNI-
CAMP); Carlos Alberto Baccaglini (SINPRO); Eliana Aparecida Pires da Costa (PUCCAMP); 
Elizabeth Rita de Azevedo (UDEMO); Graciliano de Oliveira Neto (SME); José Ildefonso 
Martins (FUMEC); Maria Rosely Poletto Ignácio (CEM); Marilsa Aparecida Gonçalves de 
Paula (CMC); Marisa Guilherme (Escolas Técnicas Oficiais); Miriam Emília Braga Cunha 
Rodrigues (CODEM); Patrícia Lazzarini Furlan (SME) e Sirlei Aparecida Oschiro Lopes 
(CE). Verificada e constatada a existência de quorum regimentar, o Secretário Municipal de 
Educação e Presidente do Conselho, Graciliano de Oliveira Neto, abriu a reunião e forneceu 
as informações de interesse dos presentes: apresentação do Assessor Jurídico da Secretária 
Municipal de Educação Dr. Frederico Sequeira Scopacasa e da Assessora do Departamento 
Pedagógico Profª Sandra Regina Sellin Trevellin, como Consultores Técnicos do Conselho 
Municipal de Educação com Portaria publicada no Diário Oficial do Município no dia 
14/02/2007. Justificou a ausência nessa reunião a Profª Sandra Sellin Trevelin. Posteriormente 
houve confirmação dos nomes dos conselheiros que comporão as Comissões Permanentes 
para publicação no Diário Oficial, devido à alteração da composição do Conselho. A Comissão 
ficará constituída da seguinte forma: Educação Infantil: Ana Lúcia Goulart de Faria e Eliana 
Aparecida Pires da Costa; Ensino Fundamental: Carlos Alberto Baccaglini, José Ildefonso 
Martins, Maria Helena Novaes Rodriguez, Maria Rosely Poletto Ignácio, Marilsa Aparecida 
Gonçalves de Paula, Marisa Guilherme, Miriam Emília Braga Cunha Rodrigues, Suely Fátima 
de Oliveira, legislação, normas e Planejamento: Patrícia L. Furlan, Ivan de Almeida 
Marques e Elisabeth Rita de Azevedo. Posteriormente, Prof. Graciliano fez uma síntese da 
reunião da Câmara Temática de Educação da Região Metropolitana de Campinas. Esclareceu 
que o Governo Federal fará um investimento grande nas áreas de habitação e saneamento. 
Foi solicitado que para cada projeto de habitação aprovado seja obrigatório a reserva de área 
para construção de uma escola. Em seguida a Profª Ana Lúcia apresenta sua dificuldade em 
participar das reuniões do CME no 1º semestre devido a compromissos assumidos junto a 
Universidade. Sua suplente, Profª Ângela Soligo, estará priorizando o seu comparecimento 
às reuniões e na impossibilidade justificará sua ausência. Dando prosseguimento à reunião, o 
Prof. Graciliano abriu um espaço para a Profª Eliana Aparecida Pires da Costa, representante 
do CME, relatar sobre a reunião do Grupo Intersetorial de Acompanhamento do Pró-Criança. 
Ela afirma que considerou muito boa a reunião e a proposta a ser apresentada ao Juiz da Vara 
e da Infância é bastante séria e real. Prof. Graciliano aponta as dificuldades e complexidade 
para o atendimento a Educação Infantil e o compromisso desse Governo em solucionar o 
problema. Profª Ana Lúcia parabeniza as colocações do Prof. Graciliano e faz um contraponto 
com o editorial da Folha de São Paulo publicada recentemente, que de certa forma banaliza 
o atendimento da Educação Infantil. Enfatiza também que é a favor de que verbas públicas 
sejam utilizadas em escolas publicas, mas não podemos esquecer uma grande dívida social que 
temos com a população. Dando início ao primeiro ponto da Ordem do dia, o Prof. Graciliano 
apontou a possibilidade dos conselheiros apontarem temas para serem discutidos durante 
o ano. Ressaltou que as demandas do Conselho para esse ano são grandes, considerando a 
necessidade de regulamentações e a finalização do Plano Municipal de Educação. No entanto, 
gostaria de saber se existe algum tema específico que os conselheiros gostariam de destacar. 
Os conselheiros concordaram que a demanda de trabalho é grande e, se dedicariam em fazer 
as regulamentações e a finalização do Plano Municipal de Educação. Posteriormente, quanto 
ao Calendário de Trabalho, a Comissão de Legislação, Normas e Planejamento estará se 
reunindo para a finalização do Regimento Interno do CME. Foi deliberado que o Regimento 
Interno, após a finalização, será encaminhado, via e-mail, aos conselheiros para aprovação 
na reunião do dia 29 de março. Dando prosseguimento ao segundo ponto da Ordem do Dia, 
Prof. Graciliano apresenta a proposta de cronograma apresentada pela Profª Maria Rosely para 
a finalização do Plano Municipal. Após o posicionamento e manifestação dos conselheiros 
o assunto foi encaminhado da seguinte forma: Os textos elaborados até o momento serão 
encaminhados novamente aos conselheiros, via e-mail. E haverá a publicação no DOM da 
Comissão de Redação do PME composta pelos conselheiros: Profª Maria Rosely enfatiza 
a importância da publicação no DOM da Comissão responsável pela redação do Plano 
Municipal de Educação: Eliana Aparecida Pires da Costa; Carlos Alberto Baccaglini, José 
Ildefonso Martins, Maria Rosely Poletto Ignácio, Marisa Guilherme, Miriam Emília Braga 
Cunha Rodrigues, Patrícia L. Furlan, Maria Elisabeth Azevedo. A Comissão contará com o 
apoio da Secretária Executiva e dos Consultores Técnicos. Como terceiro ponto da Ordem 
do Dia Profª Eliana apresenta seu posicionamento quanto ao Parecer do CME no texto do v 
Congresso Municipal de Educação.As sugestões apresentadas pelas conselheiras Miriam e 
Marilsa comporão o Parecer final do CME. Após a finalização, o Parecer será submetido à 
Plenária do CME. Prof. Graciliano comunicou aos conselheiros a saída do Sr. André Gerin 
do Departamento de Apoio à Escola e a nomeação da Sra. vera Lúcia Miranda de Carvalho. 
Para finalizar a reunião, Prof. Graciliano agradeceu a presença dos conselheiros. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão. Eu, Eliana R. A. de Moraes Cascaldi, 
Secretária Executiva, redigi a presente Ata que, lida e achada conforme, após a incorporação 
das correções sugeridas pelo(a)s Conselheiro(a)s, e assinada por todos os presentes.
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETáRIO DE 
FINANçAS

Protocolo: 12307/2001
Interessado: Elisângela Custódio
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 219,8384 UFIC’s, 
proveniente aos recolhimentos feitos em duplicidade para as parcelas 01 a 11/11 do 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2000 no imóvel codificado sob nº 041.915.700-
03, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da 
Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 64554/1999
Interessado: Zulmira Teixeira Drumond
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 99,2197 UFIC’s, 
proveniente ao recolhimento a maior a título de IPTU, exercício de 1998, relativo 
ao imóvel codificado sob nº 038.477.000-02, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei 
nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 13244/2001
Interessado: Roberta Homem de Mello 
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 600,0000 UFIC’s, 
proveniente do valor recolhido indevidamente, referente ao ISSqN exercício 1999 
CCM 30.135-3, tendo em vista o encerramento retroativo da referida inscrição em 
31/12/1996, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 
170 da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 39444/2001
Interessado: Cristovam Perez Martinez
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 84,2645 UFIC’s, 
proveniente dos recolhimentos feitos em duplicidade para as parcelas 01 a 04/11 do 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2001 no imóvel codificado sob nº 055.043.900-
02, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da 
Lei 5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 25327/2001
Interessado: Emília Pereira de Souza
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 22,6856 UFIC’s, 
proveniente do valor recolhido em duplicidade correspondente ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias 2000, relativo ao imóvel codificado sob. nº 042.048.159/02, nos moldes 
dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 
(C.T.N.).
Protocolo: 61883/2001
Interessado: loide Carvalho M. da nóbrega
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 65,6452 UFIC’s, prov-
eniente do valor recolhido a maior referente ao IPTU/Taxas Imobiliárias 1998 (con-
forme protocolo 14522/98), relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.079.588/03, 
nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 
5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 46999/2001
Interessado: Congregação Cristã no Brasil
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor 39,4992 UFIC’s, 
proveniente do recolhimento feitos em duplicidade para a parcela 05/11 do IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2001 no imóvel codificado sob nº 043.819.900-03, 
nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigso 163 e 170 da Lei 
5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 2001/74868 – anexo 2003/10/67662
Interessado: João Tadeu Pereira
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 465, 5202 UFIC’s oriundo do 
pagamento em duplicidade do exercício de 1999 relativo ao imóvel identificado pelo 
nº 055.053.445-02 com os débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-se 
preferencialmente os mais antigos, consubstanciado nos termos dos artigos 163 e 
170 da Lei 5.172/66 – CTN e artigos da Lei Municipal 11.109/01.
Protocolo: 69443/2001
Interessado: José Visconti de Oliveira
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito total apurado de 26,7294UFIC’s, proven-
iente do recolhimento efetuado a maior do ISSqN – Estimativa, competência de 
outubro de 2001, inscrição municipal nº 53.690, com os débitos vencidos, em nome 
do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, consubstan-
ciados nos termos dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 – CTN e artigos 45 e 49 
da Lei Municipal 11.109/2001.
Protocolo: 75124/2001
Interessado: José Fernando Rossetto
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 99,1001 UFIC’s, 
proveniente do valor recolhido referente à parcela 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
2001, emissão 01/2001, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.165.544-02, não 
deduzida na reemissão do carnê em questão em 11/2001, nos moldes dos artigos 48 
e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 75515/2001
Interessado: newton Eduardo Mench Melges
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 96,3396 UFIC’s 
provenientes dos recolhimentos efetuados para as parcelas 01 à 11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias 2001, emissão 01/2001, não deduzidos integralmente na reemissão do 
lançamento em 11/2001, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.102.749/02, nos 
moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 
(C.T.N.).

Protocolo: 42460/2001
Interessado: Domingos Antonio negrine
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor 137,7974 UFIC’s, 
proveniente dos recolhimentos feitos em duplicidade para as parcelas 01 a 07/07 do 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2001 no imóvel codificado sob nº 055.075.961-
03, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da 
Lei 5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 04/10/48677
Interessado: Adolfo Mees 
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor 33,6392 UFIC’s, proven-
iente do recolhimento de uma parcela do IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 1995 1º 
lançamento não deduzida na reemissão do 2º lançamento para o imóvel codificado 
sob nº 042.138.060-02, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e 
artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 2001/89/1433 – anexo 04/10/71292
Interessado: Maria Clara Ferreira
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 55,4365 UFIC’s, prov-
eniente do recolhimento em duplicidade correspondente ao IPTU/Taxas Imobiliárias 
– exercício1.999, referente ao imóvel 055.046.124-02, nos moldes dos artigos 48 e 
49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 37357/2002
Interessado: Miguel Carlos Hyssa Brondi
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 332,5041 UFIC’s, 
proveniente do recolhimento indevido, efetuado através da GER nº 384948, referente 
ao ISSqN exercício 2002, CCM nº 8.838-2, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei 
nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 47000/2001
Interessado: Congregação Cristâ no Brasil
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 28,2456 UFIC’s, prov-
eniente do recolhimento feito em duplicidade para a parcela 05/11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias – exercício 2001, referente ao imóvel codificado sob nº 043.819.800-03, 
nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 
5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 49387/2001
Interessado: Antonio Castro lyrio de Almeida
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 181,4755 UFIC’s, 
proveniente do recolhimento em duplicidade para a parcela 05/11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias – exercício 2001, referente ao imóvel codificado sob nº 042.026.451-
02, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da 
Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 2001/53769 – anexo 2003/10/67315
Interessado: Regiane Vieira Rodrigues
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 75,9779 UFIC’s, prov-
eniente do valor recolhido em duplicidade referente à parcela 11/11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias – 2000 (emissão em 09/02/2000), relativo ao imóvel 055.020.989.-03, 
nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 
5.172/66 (C.T.N.).

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIáRIAS
Protocolo nº: 04/10/13558 anexos 05/10/12076 e 06/10/10223
Interessado: Maria lúcia da Costa
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.949.600-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 042.949.600-
03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. Com 
base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos, 
e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de 
revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2005 e 2006, 
relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.949.600-03, transformando-se de territorial 
para predial, com área construída de 170,58 m², o tipo/padrão/subpadrão A-3.2 e 
ano base de depreciação 2003, conforme vistoria realizada no local em 13/09/2006, 
observando que a partir do exercício de 2006, o tipo/padrão/subpadrão deverá ser 
alterado para RH - 3, nos termos da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), 
conforme parecer fiscal às fls. 27, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores 
inalterados. Determino que o lançamento do exercício de 2004 seja retificado, 
transformando-se de territorial para predial, com área construída de 170,58 m², o 
tipo/padrão/subpadrão A-3.3 e o ano base de depreciação 2003, conforme parecer 
fiscal às fls. 27, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos 
termos da Lei 9.927/98 (e alterações), consoante o disposto no artigo 145, III do 
CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente 
decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício 
de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alter-
ações posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da 
Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a 
importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, 
não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/05/00763
Interessado: Carlos Augusto nunes Camargo
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 072.473.800-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
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lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 072.473.800-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01. Determino a retificação do lançamento em questão, a partir do 
exercício de 2004, alterando-se a área construída para 131,95 m², o tipo/padrão/
subpadrão para A-2.4 e ano base de depreciação para 1989, conforme parecer fiscal 
às fls. 16, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos 
da Lei nº 9.927/98 (e alterações), consoante com o disposto no artigo 145, III, do 
CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente 
decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício 
de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alter-
ações posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da 
Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 03/10/15584
Interessado: Adauto Ribeiro da Silva
C.C.: 055.067.379-02
Assunto: Errata
Com base no art. 72, da Lei 11.109/2001, retifico o despacho de folhas 22, publicado 
no D.O.M. Em 21/06/2006, verificada sua inexatidão, passando a vigorar com a 
seguinte redação: OnDE COnSTA: “AUTORIZO cancelamento do lançamento 
do IPTU, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.067.379-02, tendo em vista que 
o referido imóvel está sendo lançado em duplicidade com o imóvel codificado sob 
o nº 025.356.000-02, conforme manifestação às fls. 17”, lEIA-SE: “AUTORIZO 
cancelamento do lançamento do IPTU e dos respectivos débitos referentes aos 
exercícios de 1997 a 2006, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.067.379-02, 
tendo em vista que o referido imóvel está sendo lançado em duplicidade com o 
imóvel codificado sob o nº 025.356.000-02, conforme manifestação às fls. 17”.
Protocolo nº: 04/10/30061
Interessado: Domingos Manoel Batista
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.038.699-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 055.038.699-
02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01, 
devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 
9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/12393
Interessado: José Bonfilho Calanca
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.009.555-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 15, e parecer fiscal às 
folhas 16, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código 
Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, 
e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 
11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente 
ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.009.555-03, vez 
que ficou constatado que o imóvel deverá ser classificado em tipo/padrão/subpadrão 
superior ao constante no cadastro imobiliário, conforme apurado na vistoria realizada 
em 11/04/2003, em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) 
e da Lei 11.111/01. Determino a retificação do lançamento em questão, a partir 
do exercício de 2004, alterando-se a área construída para 220,20 m², o tipo/padrão/
subpadrão A-4.2 e o ano base de depreciação para 2001, conforme parecer fiscal 
às fls. 42, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos 
da Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01 (e alterações), consoante com 
o disposto nos artigos 145, III, e 173 do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos 
tributos incidentes, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao 
exercício de 2000, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal 
nº 9.927/98 (e alterações posteriores), bem como, e especialmente, do constante 
no artigo 23, §2º da Lei Municipal 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 
da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 04/10/08181 anexo 04/10/17402
Interessado: José lopes da Costa
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 011.395.250-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 20, parecer fiscal às 
folhas 22, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código 
Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, 
e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 
11.109/01, defiro parcialmente o pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
correspondente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº 
011.395.250-02, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-3.5, mantendo-se os 
demais dados de áreas e fatores inalterados. Reemitam-se os lançamentos dos tributos 
incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com 
cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos 
termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do 
constante no artigo 23, §2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária 
à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/10/10093
Interessado: Maria Olívia Assumpção Aranha Pereira
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.819.100-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2004 
fora cancelado em face da reemissão efetuada em 11/2004, conforme o apurado nos 

autos do processo protocolizado sob o nº 8468/99.
Protocolo nº: 04/10/05995
Interessado: Paulo César Pinto da Silva
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.023.789-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 
173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei 
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do 
IPTU, correspondente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob o 
nº 055.023.789-03, transformando-se de territorial para predial, com área construída 
de 229,38 m², o tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e o ano base de depreciação 2003, 
conforme parecer fiscal às fls. 19, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores 
inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações). Determino que os lançamentos 
dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 sejam retificados, com os mesmos dados da 
decisão ora proferida, consoante o disposto nos artigos 145, III do CTN. Reemitam-se 
os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do 
presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-
se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem 
como, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada 
pela Lei 12.445/05). Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do 
artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto 
da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/10/5870 anexo 04/10/5869
Interessado: Durval Muniz de Castro
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 072.147.700-03 e 072.147.600-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois os lançamentos referentes ao exercício de 2004 
foram cancelados em face da reemissão efetuada em 12/2004, decorrente da decisão 
proferida nos autos do processo nº 61.966/92.
Protocolo nº: 04/05/1815
Interessado: Márcio Duran Aregall
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 3263.12.05.0371.01001
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 16, e atendendo aos 
preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro 
o pedido de Revisão de lançamento – IPTU, referente ao exercício de 2004, 
relativo ao imóvel codificado sob o n.º 3263.12.05.0371.01001, por encontrar-se 
corretamente constituído em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e 
alterações) e Lei 11.111/01, conforme constatado in loco mediante vistoria fiscal 
realizada em 29/05/2003. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial 
estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 03/10/15011
Interessado: Diarde nallin Stella
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 035.098.000-02 e 028.239.550-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2003 
foi cancelado em face da reemissão efetuada em 12/2004, decorrente da decisão 
proferida nos autos do processo nº 75451/01.
Protocolo nº: 03/10/15456
Interessado: Aparecida Francisca Silva Brachi
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.684.900-02 e 042.685.900-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do presente pedido, por 
ter o requerente apresentado impugnação para mais de um documento de formali-
zação do crédito tributário, nos termos do artigo 39 da Lei 11.109/01, devendo ser 
mantidos os lançamentos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 
(e alterações) e da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 03/10/16066 anexos 04/10/10973 e 04/10/42583
Interessado: Rossi Residencial S/A
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 3421.51.13.0203.00000, 3421.51.13.0213.00000, 3421.51.13.0223.00000, 
3421.51.13.0263.00000 e 3421.51.13.0272.00000
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 
11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a perda 
de objeto da impugnação, pois os lançamentos referentes aos exercícios de 2003 e 
2004 foram cancelados em face da reemissão efetuada em 10/2004, decorrente da 
decisão proferida nos autos do processo nº 65.815/01.
Protocolo nº: 03/10/14015 anexos 04/10/6230 e 04/10/9014
Interessado: vécio Degasperi
C.C.: 042.898.600-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 
11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a perda 
de objeto da impugnação, pois os lançamentos referentes aos exercícios de 2003 e 
2004 foram cancelados em face da reemissão efetuada em 10/2004, decorrente da 
decisão proferida nos autos do processo nº 58.843/01.
Protocolo nº: 8065/01 anexo 49750/01
Interessado: Aldo Giacomo Bernardinelli
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 072.250.400-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
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nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista 
a perda de objeto da impugnação, pois o lançamento contestado fora cancelado 
e reemitido no exercício de 2001, decorrente da decisão proferida nos autos do 
processo nº 14216/00.
Protocolo nº: 05/10/04509
Interessado: Cristiane Martinelli
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 090.157.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão 
do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codi-
ficado sob n° 090.157.000-02, por falta de qualificação do requerente, uma vez que 
não apresentou documentos que o qualifiquem, bem como, por não ter instruído 
devidamente o pedido, não apresentando documentação hábil em que se comprove a 
propriedade ou legitimidade para representar o proprietário do imóvel em questão, e 
por não atender a notificação publicada em 13/12/2005 para saneamento do processo, 
nos termos dos artigos 21, 38, II e 70, III da Lei 11.109/01 e da Instrução Normativa 
n° 001 de 19/02/03, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 05/05/00255
Interessado: Sidney de Mendonça leite
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.013.283-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão 
do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codi-
ficado sob n° 055.013.283-02, por falta de qualificação do requerente, uma vez que 
não apresentou documentos que o qualifiquem, bem como, por não ter instruído 
devidamente o pedido, não apresentando documentação hábil em que se comprove a 
propriedade ou legitimidade para representar o proprietário do imóvel em questão, e 
por não atender a notificação publicada em 10/03/2006 para saneamento do processo, 
nos termos dos artigos 21, 38, II e 70, III da Lei 11.109/01 e da Instrução Normativa 
n° 001 de 19/02/03, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/10513
Interessado: Eliane Pinho
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.148.236-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2004 
fora cancelado em face da reemissão efetuada em 09/2004, decorrente da decisão 
proferida nos autos do processo nº 4188/99 (e anexos).
Protocolo nº: 04/10/13559
Interessado: Adalgisa luciene Potomati
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.285.300-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 042.285.300-02, 
por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 05/10/08498 anexo 06/10/5580
Interessado: Gustavo Castro Santos
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.065.018-03
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, e fundamen-
tado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e 
também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento 
do IPTU, correspondente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codificado 
sob o n.º 055.065.018-03, transformando-se de territorial para predial, conforme 
apurado nos autos do processo nº 05/10/40733, mantendo-se os demais dados de 
áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores). 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, fica prejudi-
cada a análise do pedido de revisão do lançamento do IPTU correspondente ao 
exercício de 2006, tendo em vista a perda de objeto da impugnação, pois o referido 
lançamento fora cancelado em face da reemissão efetuada em 05/2006, de acordo 
com o apurado nos autos do processo nº 05/10/40733. Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em 
vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública 
Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 05/10/52888
Interessado: José Eduardo Bagnara Orosz
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 3441.53.24.0014.00000
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2005 
fora cancelado em face da reemissão efetuada em 12/2005, decorrente da decisão 
proferida nos autos do processo nº 05/10/040358.
Protocolo nº: 06/10/5917
Interessado: luis Carlos Mendes
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 045.926.900-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2006 
fora cancelado em face da reemissão efetuada em 05/2006, decorrente da decisão 

proferida nos autos do processo nº 51646/99.
Protocolo nº: 62466/97
Interessado: Sol Investimentos Adm. E Participações ltda
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.050.525-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 1997, relativo ao imóvel codificado sob n° 055.050.525-
03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 198 da Lei 5.626/85 e do 
artigo 70, I, da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 05/10/14414
Interessado: Boa Vista Empreendimentos Imobiliários lTDA
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.032.053-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois o lançamento referente ao exercício de 2005 
fora cancelado em face da reemissão efetuada em 06/2005, decorrente da decisão 
proferida nos autos do processo nº 03/10/14620.
Protocolo nº: 05/10/14930
Interessado: Simão Podolsky
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.001.726-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 055.001.726-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 05/10/14931
Interessado: Simão Podolsky
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.001.724-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 055.001.724-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 05/10/14932
Interessado: Simão Podolsky
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 055.001.689-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2005, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 055.001.689-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 06/10/38266
Interessado: Paulo Luiz zanon
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 010.688.400-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 2006, relativo ao imóvel codificado sob n° 010.688.400-02, 
por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 23849/00 (anexos 10494/01 e 03/10/35990)
Interessado: Elaine Cristina Ferreira da Silva
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.155.878-02 e 046.884.555-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a 
perda de objeto da impugnação, pois os lançamentos impugnados foram cancelados, 
conforme o apurado nos autos do processo nº 97/8102557.
Protocolo nº: 8790/01 anexo 49780/01
Interessado: David Carvalho Ribas
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.163.648-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
referente ao exercício de 1997, relativo ao imóvel codificado sob n° 042.163.648-
02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. 
Quanto ao mérito, mantido o lançamento, visto que está corretamente constituído 
em consonância com as disposições da Lei 8.240/94 (e alterações).
Protocolo nº: 04/05/00551 anexo 05/10/06360
Interessado: Roberto Donisete Vieira
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 042.115.159-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 042.115.159-02, por não ter o requerente instruído devidamente o pedido, 
não apresentando documentação hábil em que se comprove a propriedade ou le-
gitimidade para representar o proprietário do imóvel em questão, e por não atender 
integralmente a notificação publicada em 12/11/2005 para saneamento do processo, 
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nos termos dos artigos 21 e 70, II e III da Lei 11.109/01 e da Instrução Normativa 
01/2003, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos 
da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/19825
Interessado: Michiaki Kokabu
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU
C.C.: 047.910.900-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 047.910.900-03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/27375
Interessado: Valnides Augusto Barbosa
Assunto: Revisão de lançamento – Taxas Imobiliárias
C.C.: 013.496.150-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 
11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento da Taxa de 
Coleta, Remoção e Destinação de lixo, referente aos exercícios de 1995 a 1998, 
relativo ao imóvel codificado sob n° 013.496.150-02, por encontrar-se intempestivo, 
nos termos do artigo 198 da Lei 5.626/85 e do artigo 70, I, da Lei 11.109/01.
Quanto ao mérito, mantido o lançamento, tendo em vista que o referido imóvel 
é atendido pela prestação do serviço de coleta e remoção de lixo, com freqüência 
diária, em consonância com as disposições da Lei 6.355/90 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/61915
Interessado: Odair Rodelle
Assunto: Revisão de lançamento – IPTU 2003
C.C.: 055.024.559-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado 
sob n° 055.024.559-03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, 
da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, 
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo: 2006/10/12.574
Interessado: Eva Emma Dobrigkeit
Assunto:Não-Incidência de IPTU
Código Anterior:02-070944000
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados dos 
autos e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01. 
artigo 149, vIII, da Lei 5.172/66 (CTN) e artigo 4º, III, da Lei 11.111/01, defiro 
o pedido e determino o cancelamento dos lançamentos do IPTU e respectivos 
débitos, relativos ao imóvel codificado sob o nº02-070944000 a partir de 2004, 
restabelecendo-se a isenção concedida aos imóveis com área construída não 
superior a 80m², por ter perdido o benefício indevidamente. Deixo de recorrer a 
Junta de Recursos Tributários, por tratar-se da hipótese não prevista no art. 63 da 
Lei 11.109/01.
Protocolo: 06/10/51.527
Interessado:luiza Cezar da Silva
Assunto:não-Incidência de IPTU
Código Anterior:055.014.286, 055.014.297, 055.014.319 e 055.014.320.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados dos 
autos e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, 
deixo de conhecer o pedido de impugnação relativo aos imóveis em epígrafe, por 
não ter sido apresentadas separadamente, uma para cada documento de formalização 
do crédito tributário, conforme dispõe o art. 39 da Lei 11.109/01.
Protocolado: 2005/10/32049
Interessado: Eraldo Cordeiro de lima
Código do Imóvel:02-055.060.837
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado 
sob nº 2005/10/32049, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2006, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolado: 2005/10/34.811
Interessado: Jorge luiz Moschetto
Código do Imóvel:02-042.032.205
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado sob 
nº 2005/10/34.811, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2006, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolado: 2005/10/45.880
Interessado: José lazaro Pereira
Código do Imóvel:02-042.096.198
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado sob 
nº 2005/10/45.880, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2006, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolado: 2006/10/22117
Interessado: Manoelito Dalvino Costa

Código do Imóvel:02-046.454.900
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado 
sob nº 2006/10/22117, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2007, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolado: 06/10/22280
Interessado: luiz Carlos Barbosa
código do imóvel: 02-042.053.306
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado sob 
nº 06/10/22280, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte redação: 
Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo o disposto 
nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente pedido, con-
cedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2007, por estarem atendidas 
as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de fevereiro de 
2003. O lançamento anteriormente constituído, relativamente ao exercício de 2006, 
deverá ser cancelado, com o cancelamento dos respectivos débitos, reemitindo-se o 
lançamento da taxa de Coleta Remoção e Destinação do Lixo, do referido exercício, 
que se encontra lançada em conjunto com o imposto.
Protocolado: 2006/10/25426
Interessado: José Ribeiro
Código do Imóvel:02-042.078.790
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado 
sob nº 2006/10/25426, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2007, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolado: 2006/10/31259
Interessada: Eliseu Alves da Silva
Código do Imóvel:02-043366100
Consubstanciado nos termos do artigo 26, III e § 2º da Lei 11.109/01, DECLARO 
A NULIDADE da decisão de primeira instância proferida para o protocolado 
sob nº 2006/10/31259, por conter incorreções, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Com base nos documentos e elementos do presente processo e atendendo 
o disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o presente 
pedido, concedendo a isenção do IPTU a partir do exercício de 2007, por estarem 
atendidas as exigências da Lei 11.111/01 e IN/DRI/DRM/SMF nº 001, de 19 de 
fevereiro de 2003..
Protocolo nº: 06/10/5264
Interessada: RITA DE CASSIA AlMEIDA DE OlIVEIRA
Assunto: Isenção de IPTU- Habitação Popular
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais el-
ementos acostados nos autos, InDEFIRO o pedido, de isenção do IPTU- habitação 
popular, para o imóvel de C.C. 042.116.259- 02, por falta de amparo legal, visto 
que, de acordo com o inciso III, alínea “a”, do artigo 4º, da Lei nº 12.445/05, a área 
total construída para a obtenção do benefício, para imóvel classificado na categoria 
vertical é de 50,00 m², não sendo o caso, pois, o imóvel em questão, possui área 
construída de 58,72 m².
Protocolo nº 04/10/07493, 04/10/10118 e 06/10/005579
Interessado:Gustavo Castro Santos
Assunto: IPTU – não Incidência
Código Anterior:03-055.065.019
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados dos 
autos e art. 2º da Lei 11.111/01 e art. 2 º da Lei 6.355/90 e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da Lei nº 11.109/01, indefiro o pedido de não -incidência do 
IPTU, relativo ao imóvel codificado sob o nº 03-055.065.019 tendo em vista que o 
aludido imóvel localiza-se dentro do perímetro urbano, sendo inclusive atendido pelos 
melhoramentos públicos estatuídos nos incisos I, Iv e v do artigo 32 da Lei 5.172/66 
(CTN), bem como existe serviço disponível de coleta de remoção de lixo.
Protocolo nº: 05/10/14318 e anexo (07/10/6974)
Interessado: Arquidiocese de Campinas
C.C.: 031.702.000-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU e 
isenção da Taxa de Sinistro
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais el-
ementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 
Municipal nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo 
da imunidade tributária do IPTU do imóvel codificado sob nº 031.70.000-02, 
haja vista que referido imóvel não abriga nenhum templo religioso, nem é utilizado 
em consonância com as finalidades essenciais do interessado nos termos do artigo 
150, vI, “b” e § 4º da CF/88, ficando prejudicada a análise do pleito de isenção 
da Taxa de Sinistro, pela perda do objeto do pedido decorrente da não tributação 
do imóvel pela Taxa em questão, devendo serem mantidos os lançamentos do 
IPTU/Taxas constituídos em consonância com as Leis Municipais nº 11.111/01 e 
alterações e 6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 05/10/14319 e anexo (07/10/6975)
Interessado: Arquidiocese de Campinas
C.C.: 006.305.000-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU e 
isenção da Taxa de Sinistro
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais el-
ementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 
Municipal nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo 
da imunidade tributária do IPTU do imóvel codificado sob nº 006.305.000-03, 
haja vista que referido imóvel não abriga nenhum templo religioso, nem é utilizado 
em consonância com as finalidades essenciais do interessado nos termos do artigo 
150, vI, “b” e § 4º da CF/88, ficando prejudicada a análise do pedido de isenção 
da Taxa de Sinistro, pela perda do objeto decorrente da não tributação do imóvel 
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pela Taxa em questão, devendo serem mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas 
constituídos em consonância com as Leis Municipais nº 11.111/01 e alterações e 
6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 05/10/14320 e anexo (05/10/14321)
Interessado: Arquidiocese de Campinas
C.C.: 042.634.900-03 e 042.635.000-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade 
tributária do IPTU dos imóveis codificados sob nº 042.634.900-03 e 042.635.000-
03, haja vista que referidos imóveis, terrenos não-edificados, não abrigam nenhum 
templo religioso, nem são utilizados em consonância com as finalidades essenciais 
do interessado nos termos do artigo 150, vI, “b” e § 4º da CF/88, devendo serem 
mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas constituídos em consonância com as Leis 
Municipais nº 11.111/01 e alterações e 6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 05/10/14322 e anexo (07/10/6977)
Interessado: Arquidiocese de Campinas
C.C.: 041.606.000-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU e 
isenção da Taxa de Sinistro
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais el-
ementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 
Municipal nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo 
da imunidade tributária do IPTU do imóvel codificado sob nº 041.606.000-03, 
haja vista que referido imóvel não abriga nenhum templo religioso, nem é utilizado 
em consonância com as finalidades essenciais do interessado nos termos do artigo 
150, vI, “b” e § 4º da CF/88, ficando prejudicada a análise do pedido de isenção 
da Taxa de Sinistro, pela perda do objeto decorrente da não tributação do imóvel 
pela Taxa em questão, devendo serem mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas 
constituídos em consonância com as Leis Municipais nº 11.111/01 e alterações e 
6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 05/10/43095
Interessado: União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia
C.C.: 047.148.800-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, InDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imu-
nidade tributária do IPTU do imóvel codificado sob nº 047.148.800-02, haja vista 
que mesmo regularmente notificado em 11/01/2007, o interessado não comprovou 
a titularidade sobre referido imóvel consoante disposto nos artigos 12, 21 e 50, § 
1º da Lei Municipal nº 11.109/2001, devendo serem mantidos os lançamentos do 
IPTU/Taxas constituídos em consonância com as Leis Municipais nº 11.111/01 e 
alterações, e 6.355/90 e alterações e 6.361/90.
Protocolo nº: 06/10/7777
Interessado: lucia Ribeiro de Britez
C.C.: 005.839.000-02
Assunto: Solicitação de isenção tributária do IPTU para residências prejudi-
cadas por calamidade pública
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da 
Lei Municipal nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de isenção tributária do IPTU do 
imóvel codificado sob nº 005.839.000-02, por falta de amparo legal que autorize a 
concessão do benefício fiscal pretendido, haja vista que a Lei Municipal nº 7.467/93 
invocada pelo interessado para embasar seu pleito foi expressamente revogada pela 
Lei nº 10.391/99, que por sua vez foi revogada pela Lei nº 12.445/05, devendo ser 
mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas devidamente constituídos em consonância 
com a Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações e 6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 06/10/25488
Interessado: Maria de Fátima Dias da Silva Tasso
C.C.: 029.426.000-02
Assunto: Solicitação de isenção tributária do IPTU para imóvel localizado em 
áreas envoltórias de bens tombados
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da 
Lei Municipal nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de isenção tributária do IPTU do 
imóvel codificado sob nº 029.426.000-02, por falta de amparo legal que autorize a 
concessão do benefício fiscal pretendido pelo interessado, vez que a isenção tributária 
prevista no artigo 4º, inciso vIII, da Lei Municipal nº 11.111/01, restringe-se aos 
bens tombados, não alcançando, portanto, os localizados em áreas envoltórias de 
bens tombados, devendo ser mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas devidamente 
constituídos em consonância com a Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, 6.355/90 
e alterações e 6.361/90.
Protocolo nº: 06/10/36661
Interessado: José Carlos de Barros
C.C.: 055.088.402-03
Assunto: Solicitação de isenção do IPTU relativa a alegada Área de Preservação 
Ambiental Permanente
Face ao exposto e com suporte na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos constantes dos autos, e atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de isenção tributária do IPTU, relativamente 
a alegada área de preservação ambiental permanente do imóvel codificado sob nº 
055.088.402-03, haja vista que apesar de pessoalmente notificado em 24/08/2006, 
o interessado não comprovou a titularidade sobre referido imóvel e também não 
carreou aos autos os demais documentos imprescindíveis a análise do mérito do 
pleito previstos no Decreto Municipal nº 15.358, de 28/12/2005, combinado com 
os artigos 12, 21 e 50, § 1º da Lei Municipal nº 11.109/01, devendo ser mantidos os 
lançamentos do IPTU/Taxas constituídos em consonância com a Lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações e 6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 06/10/62161
Interessado: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São 
Paulo
C.C.: 008.977.000-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com fulcro na manifestação supra e dos demais elementos constantes 
dos autos, e ainda,, atendendo ao preceituado nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 

nº 11.109/01, defiro o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade 
tributária do IPTU, a partir do exercício de 2007, relativo ao imóvel codificado 
sob nº 008.977.000-02, tendo em vista que aludido imóvel integra o patrimônio do 
requerente, autarquia federal, e sua utilização encontra-se vinculada às suas finali-
dades essenciais ou às delas decorrentes, nos termos do artigo 150, vI, alínea “a” e 
§ 2º da Constituição Federal de 1988. Determino a reemissão dos lançamentos dos 
tributos incidentes (taxas imobiliárias), nos moldes da presente decisão, dentro do 
presente exercício fiscal, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos das Leis 
Municipais nº 6.355/90 (e alterações), bem como e, especialmente, do constante no 
artigo 23, § 2º, da Lei Municipal nº 11.111/01 com as alterações promovidas pela 
Lei nº 12.445/05.
Protocolo nº: 06/10/65470
Interessado: loja Maçônica luz À Humanidade
Código do Imóvel: 055.015.082-02
Assunto: solicitação de juntada de documentos
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da 
Lei Municipal nº 11.109/01, DEIXO DE CONHECER da solicitação de juntada 
de documentos ao protocolado nº 06/10/44056, haja vista o exaurimento da esfera 
administrativa em decorrência da definitividade da decisão que indeferiu o mérito 
do pleito principal proferida no protocolado nº 06/10/44056 e publicada no DOM de 
01/12/2006, nos termos do artigo 70, inciso I da Lei Municipal nº 11.109/01.
Protocolo nº: 06/10/66294
interessado: Associação Bíblica e Cultural Barão Geraldo
C.C.: 3352.31.26.0051.00000
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Face ao exposto e com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal 
nº 11.109/01, INDEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade 
tributária do IPTU do imóvel de código cartográfico nº 3352.31.26.0051.00000, 
haja vista que aludido imóvel trata-se de terreno não-edificado, não abrigando 
portanto nenhum templo religioso, nem estando sendo utilizado em consonância 
com as finalidades essenciais do interessado nos termos do artigo 150, VI, “b” e § 
4º da CF/88, devendo serem mantidos os lançamentos do IPTU/Taxas devidamente 
constituídos em consonância com as Leis Municipais nº 11.111/01 e alterações e 
6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 07/10/6973
Interessado: Arquidiocese de Campinas
C.C.: 044.028.400-02
Assunto: Solicitação de isenção da Taxa de Sinistro
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da 
Lei Municipal nº 11.109/01, DEIXO DE CONHECER do pedido de isenção da Taxa 
de Sinistro do imóvel codificado sob nº 044.028.400-02, face a perda do objeto do 
pedido, haja vista que referido imóvel já se encontra contemplado com o benefício 
fiscal pretendido por meio da decisão proferida no protocolado nº 06/10/11656, 
publicada no DOM de 15/07/2006 e o ítem 10 da IN nº 001 do DRI/DRM, de 
19/02/2003, estatui que uma vez reconhecidos os benefícios fiscais de imunidade e 
isenção e, desde que mantidas as condições que propiciaram o seu reconhecimento, 
torna-se dispensável sua renovação periódica.
Protocolo nº: 07/10/7963
Interessado: loja Maçônica luz À Humanidade
Código do Imóvel: 055.015.082-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da 
Lei Municipal nº 11.109/01, DEIXO DE CONHECER do pedido de reconheci-
mento administrativo da imunidade tributária do IPTU atinente ao imóvel codificado 
sob nº 055.015.082-02, face o exaurimento da esfera administrativa decorrente da 
defintividade da decisão de mérito que indeferiu o pedido atinente ao mesmo objeto 
proferida no protocolado nº 06/10/44056 publicada no DOM de 01/12/2006, con-
soante disposto no artigo 70, inciso I da Lei Municipal nº 11.109/01.
Protocolo nº: 10-47944/2006
Interessado: Creche lar Ternura
C.C.: 3261.55.0687.01001
Assunto: Remissão de débitos referente à Taxa de lixo e Taxa de Sinistro
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59 
da Lei(s) Municipal(is) nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de débitos 
da Taxa de Coleta e Remoção de lixo e Taxa de Sinistro, exercícios de 1998 a 
2006, tendo em vista que não existe previsão legal na legislação tributária munici-
pal que autorize a concessão do benefício para Taxa de Coleta e Remoção de Lixo 
e Sinistro, nos termo do artigo 111, inciso II, combinados com o art. 177, inciso 
I, da Lei 5.172/66-CTN, devendo os lançamentos e débitos serem mantidos, nos 
referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei Municipal nº 6355/90 (e alterações 
posteriores) e Lei 6361/90.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIáRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAçãO 

FISCAL E ADMINISTRAçãO
Protocolo: 07/10/14244
Interessado: lA Basque Alimentos ltda.
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentação de documentos
Fica concedida, conforme solicitado, a prorrogação de 10 (dez) dias no prazo 
para apresentação da documentação requerida por meio da notificação DIPAM N° 
182/07.

LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO
Coordenador da CSPFA – DRM

COORDENADORIA DE FISCALIZAçãO
Protocolo nº 2007/10/00513.
Interessado: Oduvaldo Polo.
Objeto superado. Protocolo não conhecido. Arquive-se.

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador - CSFM
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EDITAL DE NOTIFICAçãO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Incidente sobre serviços de construção civil
O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIzAçãO 
MOBILIARIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFI-
CANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) solidário(s), do 
lançamento do Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza – ISSqN, incidente 
sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 1º, parágrafo 
único, itens 32 a 34; art. 11, I; art. 24; art. 26 e art. 30, I, todos da lei 8.230/94, com 
as alterações promovidas pela lei 9.577/97, regulamentadas pelo Decreto 11.794/95, 
para os fatos geradores ocorridos no ano de 2001, e art. 2º, parágrafo único, itens 
32 a 34; art. 10, I; art. 20; art. 22 e art. 25, I, todos da lei 11.110/01, regulamentada 
pelo Decreto 13.893/02, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003, 
combinados com o Decreto 11.442/94 e com a lei 11.111/01.Considera(m)-se 
regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda 
parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da lei 
11.109/01, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. O imposto não pago no venci-
mento será corrigido monetariamente e acrescido dos encargos moratórios na forma 
da lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa conforme lei 11.109/01. No caso de 
parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da lei 
11.438/02. As respectivas guias de recolhimento do ISSqN poderão ser obtidas no 
Porta Aberta, localizado no Paço Municipal. 
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP. TRIBUTáRIO VALOR DO LANçTº EM R$ 
003795/2007 18024/86 HELENA TELES DE OLIvEIRA 507,78

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAçãO MOBILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAçãO

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Incidente sobre serviços de construção civil

O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIzAçãO 
MOBILIáRIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFI-
CANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), 
do lançamento do Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza – ISSqN, incidente 
sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 2º e subitens 
7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II, e §1º, Xv; art. 21 e art. 
25, IX, todos da lei 11.829/03, com as alterações promovidas pela leis 11.927/04 
e 12.211/04, regulamentadas pelo Decreto 14.590/04 e combinadas com o Decreto 
11.442/94 e com a lei 11.111/01, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 e 
2005, e do art. 2º e subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II 
e v; art. 22; art. 23 e art. 27, II, todos da lei 12.392/05, regulamentada pelo Decreto 
15.356/05 e combinada com o Decreto 11.442/94 e com a lei 12.445/05, para os 
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2006. Considera(m)-se regularmente 
notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso 
I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da lei 11.109/01, o(s) 
qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na 
forma do art. 37 da referida Lei. O imposto não pago no vencimento será corrigido 
monetariamente e acrescido dos encargos moratórios na forma da lei 12.392/05 
e inscritos na Dívida Ativa conforme lei 11.109/01. No caso de parcelamento, 
somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da lei 11.438/02. As 
respectivas guias de recolhimento do ISSqN poderão ser obtidas no Porta Aberta, 
localizado no Paço Municipal. 
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP.TRIBUTáRIO VALOR DO LANçTº EM R$ 
003791/2007 11/12071/06 ALESSANDRA DOMINGUES FAGNANI 3.077,42
003792/2007 51046/01 ISRAEL DA LUz 2.991,99
003793/2007 11/603/05 vITOR GUzzO RODRIGUES 12.504,59
003794/2007 27489/71 ROSANGELA APARECIDA FARIAS 93,00
003796/2007 22473/97 JAMES BRIAN WORTHINGTON 1.145,86
003797/2007 43302/97 FLAvIO ROBERTO GAIOLA 3.480,90
003798/2007 13766/98 HUMBERTO DINIz DA SILvA 8.850,65
003799/2007 4121/94 REGINA HELENA DAHAS DE CARvALHO 430,64
003800/2007 4121/94 REGINA HELENA DAHAS DE CARvALHO 4.896,26
003801/2007 11/213/03 JAIR BALDASSARI 78,49
003802/2007 11/213/03 JAIR BALDASSARI 1.442,28
003803/2007 11/213/03 JAIR BALDASSARI 897,10

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTáRIOS
CONVOCAçãO -  3ª CÂMARA
DIA 19/04/2007 - 8º ANDAR - 08:30HS

O Presidente da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e v, da Lei 
8129/94, convoca os Srs. Membros da 3ªCâmara e os Srs. Representantes Fiscais, 
para a reunião a se realizar em 19/04/2007, às 08:30hs em primeira convocação, 
nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a Avenida Anchieta, 
nº 200, na sala da JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos constantes da 
Pauta abaixo:

PAUTA
01)Protoc. 29996/99 – M.M. Administração e Participações ltda
Recursos: Ofício e voluntário (Protoc.9356/02)
Tributo/Assunto: ITBI/AIIM
Relator: Jair Domingos Bonato
02)Protoc. 41872/01 – Casa de Saúde de Campinas
Recursos: voluntário (Protoc. 05/10/20674)
Tributo/Assunto: ISSqN/AIIM 
Relator: Jair Domingos Bonato 
03)Protoc. 57618/00 – lABAP – laboratório Anal.Patológicas S/C lTDA
Recurso: voluntário (Protoc.26077/01)
Tributo/Assunto: ISSqN – AIIM
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
04)Protoc. 13571/98 – Spressart Gráfica Expressa e Artes ltda - ME
Recurso: voluntário (Protoc. 7282/02)
Tributo/Assunto: ITBI 

Relator: Dagoberto Silvério da Silva 
05)Protoc.– 48375/99 – Domingos Frederico Júnior
Recurso: voluntário (Protoc.02/10/07846)
Tributo/Assunto: ITBI 
Relator: Edson vilas Boas Orru
06)Protoc. – 25625/01 – Sibra Informática e Serviços ltda 
Recurso: voluntário (Protoc.65741801)
Tributo/Assunto: ISSqN/AIIM 
Relator: Edson vilas Boas Orru
07)Protoc. 54414/01 – T.A. logística Consultoria e Armazenagem ltda
Recurso: voluntário ( Protoc. 61199/01)
Tributo/Assunto: ITBI 
Relator: João Batista Borges
08)Protoc. 03/10/41487 – Consult. Serv. e Agencia de Empregos WCA ltda
Recurso: voluntário (Protoc.05/10/21799)
Tributo/Assunto: ISSqN/AIIM 
Relator: João Batista Borges
09)Protoc. 03/10/11602 – Espolio de Jorge Rafful Kanawaty
Recurso: Oficio
Tributo/Assunto: IPTU  
Relator: José Antônio Khattar
10)Protoc. 76912/01 – Campinas Day Hospital S/C ltda
Recurso: voluntário (Protoc. 05/10/23621)
Tributo/Assunto: ISSqN-AIIM
Relator: José Antônio Khattar
11)Protoc. 76909/01 – Campinas Day Hospital S/C ltda
Recurso: voluntário (Protoc. 05/10/23620)
Tributo/Assunto: ISSqN-AIIM
Relator: José Antônio Khattar
12)Protoc. 7498/00 – Os Vicentinos da Conferencia nossa Senhora do Rosário 
Recurso: voluntário (Protoc. 22103/00)
Tributo/Assunto: IPTU
Relator: José Antônio Khattar
13)Protoc. 04/10/23573 – Conferencia nossa Senhora do Rosário da Sociedade 
São Vcente de Paula 
Recurso: voluntário (Protoc. 04/10/34247)
Tributo/Assunto: IPTU
Relator: José Antônio Khattar
14)Protoc. 06/10/08217 – (Apensado 06/03/01476) – Aristides da Paixão Preto
Recurso: Ofício/voluntário (Protoc. 06/10/30993)
Tributo/Assunto: ISSqN-Respons. Solidária 
Relator: Roberto Palma
15)Protoc.  05/10/10306 – Thiago Sousa Barros dos Santos
Recurso: Oficio
Tributo/Assunto: IPTU
Relator: Roberto Palma
Obs.:
a) Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara, de acordo 
com nova publicação de Pauta, nos termos do artigo 17, §2º,  do Decreto Municipal nº 
11.992/95 – Regimento da JRT ;
b) A sustentação oral far-se-á nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal nº 11.992/95 
– Regimento da JRT.

CARLOS ALBERTO DOS S.T. MAIA
Presidente da JRT

DEPTO DE PROJETOS OBRAS E VIAçãO
COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS

Pelo Sr. Coordenador, Engº Gustavo Garnett Neto
DE: ASSOCIAçãO DE MORADORES DO PARqUE JAMBEIRO E AD-
JACÊNCIAS - Protocolo - 07/10/10669 “Compareça o interessado”.

COORDENADORIA ESPECIAL DE OBRAS
Pelo Senhor Diretor Eng. Flávio Augusto F. de Senço

De SOCIEDADE AMIGA DO JARDIM PROENçA E BAIRROS ADJA-
CENTES - Protocolo n.º 06/10/48344; “Compareça o interessado”.

OFíCIO 16/2007
Ficam CONVOCADOS os Senhores Conselheiros para as Reuniões Extraordinárias 
do Cosnelho Gestor da área de Proteção Ambiental de Campinas – CONGEAPA:
- 19 de abril p.f. às 19hs00 na sede da Administração Regional 14;
- 26 de abril p.f. às 19hs00 na Sub Prefeitura de Joaquim Egídio.
Informaremos a PAUTA oportunamente.

Campinas, 09 de abril de 2007
ALAIR ROBERTO GODOY

Presidente

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAçõES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS - FISCALIZAçãO DE VIELAS

EDITAL DE INTIMAçãO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o es-
coamento 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: NILCE MARTINS DUARTE – prot. 07/10/4033 – proprietário CAROLINA 
BAZILIO DE FREITAS - Rua Benedicto Gomes Ferreira, Nº 171 – lote 4 - quadra 
P-2 – quarteirão 7356 – Prq. via Norte.

RUBENS GUILHERME
Coordenador Esp. das administ. Reg. e Subprefeituras

(12, 113, 14/04)
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ATA DA REUNIãO ORDINáRIA REALIZADA NO DIA 15 
DE FEVEREIRO DE 2007, ÀS 19H00 nA SUB PREFEITURA 
DE JOAqUIM EGÍDIO E APROVADA PELO CONSELHO 
EM REUnIÃO ORDInÁRIA, REAlIZADA nO DIA 30 DE 

MARçO DE 2007
Compareceram os seguintes conselheiros: Alair Roberto Godoy, Sergio Righetto, José Carlos 
Perdigão, Martha Mattosinho, Déa Rachel de Carvalho, Pércio Gomes, Sebastião Torres, Peter 
Traue, João Batista Siqueira, Antonio José Paes e Luciano Costallat. O Presidente, consel-
heiro Alair dá início à reunião, relatando a publicação e a republicação no Diário Oficial do 
“Edital de Convocação” das entidades para eleição/2007. O Conselheiro Perdigão solicita a 
relação dos últimos inscritos na eleição anterior para contato e também falar sobre o curso de 
capacitação. O presidente, conselheiro Alair informa ter protocolados para serem apreciados 
pelo Conselho e sugere que seja agendadas reuniões: extraordinária em 26/02/07 no paço 
municipal às 18h00 e a ordinária em 01/03/07 em Joaquim Egídio às 19h00. A proposta foi 
aprovada o presidente, conselheiro Alair, informa sobre as medidas tomadas com relação a 
Mineradora (Fazenda São Joaquim), através dos Ofícios encaminhados aos órgãos: Municipal 
(Prefeito Municipal, Secretário de Assuntos Jurídicos, Secretário de Planejamento e Meio 
Ambiente), Estadual ( CETESB e DPRN), Federal (Ministério do Meio Ambiente e também 
ao Ministério Público (Promotoria de Meio Ambiente), informa a resposta da Secretaria de 
Meio Ambiente, fazendo a leitura do Ofício e informando o cancelamento de documento a 
nível da Cetesb e DPRN, ressalta ainda a importância da cassação da licença da mineradora a 
nível federal. O conselheiro Perdigão relata também a situação da mineradora e as medidas em 
andamento, e que manteve contato com um morador de Sousas que trabalha na Galvani que é 
sócia da Mineradora que diz estar querendo mostrar que é possível o trabalho da Mineradora 
em relação ao meio ambiente. O conselheiro João questiona a possibilidade de alteração na 
Lei para que não se possa ficar vulnerável. O conselheiro Perdigão informa que o Conselho 
está avaliando formas para expor a empresa pelos danos que estão causando e sugere seja 
revisto o texto específico da Lei da APA sobre o assunto. O presidente, conselheiro Alair 
informa ter recebido Ofício da Pratec, Loteamento Reserva das Araucaias informando ter 
atendido todas as recomendações do Conselho, na análise do projeto, relata ainda ter recebido 
também cópia de uma resolução do CONDEPACC informando do tombamento dos camin-
hos da área da APA. O conselheiro Perdigão informa que a Jaguatibaia tem parceria com o 
SOS da Mata Atlântica e que tem um banco de 30.000 mudas de árvores e oito (8) entidades 
cadastradas. O conselheiro Alair sugere que esse trabalho seja executado também na área da 
AR14. O conselheiro Perdigão acha que se deva manter contato com todos os proprietários 
para a extensão desse trabalho. Informa ainda a possibilidade de um corredor ecológico da 
Serra do Japi com a APA. Foi deliberado que o Congeapa fará o trabalho com a Jaguatibaia. O 
conselheiro Alair informa sobre a reunião com a TRAnSPETRO que deverá passar novamente 
outro gasoduto pela APA. Foi então solicitado uma reunião entre a Empresa e o Conselho. A 
conselheira Marta informa que após a posse do novo Conselho entregará o projeto do Parque 
Linear do Ribeirão das Pedras para encaminhamento. Comunica também que a SANASA 
deverá pagar ao DER ad-eternum em função da passagem do coletor de esgotos de Joaquim 
Egídio na faixa do DER. O presidente esclarece que a passagem do emissário pela rodovia foi 
uma solicitação do CONGEAPA após estudos do projeto, tendo em vista que a intervenção 
no leito desativado, hoje utilizado como trilha para caminhadas iria descaracteriza-la, sendo 
proposta acatada pela SANASA. O Presidente dá por encerrada a reunião. Eu Sebastião Gomes 
lavrei a presente ATA. Publicar no Diário Oficial do Município por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

ATA DA REUNIãO EXTRAORDINáRIA REALIZADA NO 
DIA 07 DE MARÇO DE 2007, ÀS 17H00 nA PREFEITURA 

MUnICIPAl DE CAMPInAS, 19° AnDAR, SEPlAMA, 
APROVADA PElO COnSElHO, EM REUnIÃO 

ORDInÁRIA REAlIZADA nO DIA 30/03/07
Compareceram os seguintes conselheiros: Alair Roberto Godoy, José Carlos Perdigão, João 
Batista Siqueira, Sebastião Torres e Sergio Riguetto. A Comissão constituída para tratar do 
assunto da Mineradora São Joaquim recebeu visita do Senhor Celso Alexandre de Souza Lima, 
representante da Mineradora, indicado pela Galvani Engenharia, sócia majoritária com 70% 
das ações sociais segundo suas informações, se apresentando como responsável pelo rela-
cionamento da Empresa junto à comunidade local, na tentativa de identificar posicionamento 
dos diversos setores frente aos Empreendimentos. O Conselho, representado pela Comissão, 
através do presidente, conselheiro Alair, fez uma explanação do que é o CONGEAPA, que foi 
criado pela Lei 10 850/01 e que tem a função de assessorar a Prefeitura Municipal de Campinas, 
na execução e implementação da Lei. Esclareceu também que a exposição do Conselho com 
relação à atividade de mineração explorada pela Empresa que solicitou à reunião é vedada 
por essa Lei. A Comissão representante do Conselho se mostrou surpresa com as informações 
prestadas pelo Senhor Celso Alexandre, de que a comissão técnica do DPRN já tenha dado 
parecer favorável ao Empreendimento no seu 2° laudo, mesmo antes de sua publicação 
oficial, motivo pelo qual, o Conselho aguardará a publicação oficial do referido relatório. 
Em função do ocorrido, a Comissão irá propor ao Conselho, que seja agendada uma reunião 
com o CONDEMA para discussão conjunta do problema em pauta. O presidente, conselheiro 
Alair, dá prosseguimento à reunião para tratar dos protocolados em pauta. Protocolado.n°. 
06/10/38939 Lentz Meio Ambiente,referente ao Moinho de vento, comissão exarou parecer 
favorável ao Empreendimento listando algumas recomendações. Ficou ainda deliberado que 
no dia 13/03/2007 às 16hs00 a Comissão se reunirá para análise dos Protocolados faltantes e 
que no dia 15/03/2007, serão levados para aprovação do Conselho, às 19hs00 na sala Milton 
Santos e também que no dia 29 de março p.f. haverá Reunião Ordinária em Joaquim Egídio 
para a posse das entidades. Às 19hs45, presidente dá por encerrada a reunião. Eu Sebastião 
Torres lavrei a presente ATA. Publicar no Diário Oficial do Município por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

ATA DA REUNIãO EXTRAORDINáRIA REALIZADA NO 
DIA 15 DE MARÇO DE 2007, ÀS 19H00 nA PREFEITURA 
MUnICIPAl, 19º AnDAR, SEPlAMA, APROVADA PElO 

CONSELHO NA REUNIãO ORDINáRIA REALIZADA NO 
DIA 30 DE MARçO DE 2007

Compareceram os seguintes conselheiros Alair Roberto Godoy, João Batista Siqueira, José 
Carlos Perdigão, Giselda Person, Piter Traue, Luis Alberto Guerreir Boscatto, Bruno Roberto 
Espinosa Dorigon, Carlos Rorberto Gomes Santana, Tarcisio Penteado vecchini, Cláudio 
vilas Boas Hacher, Dionete Aparecida Santin, Luis Alberto Ramasco, Denise de Alemar 
Gaspar, Ângela Rubim Podolsky, Elisângela Siqueira Couto, Luciana Cristina Alcântara, 
Ricardo Mendes Rosa, valéria Madeira, Marco Antonio Gonçalves e Pedro Rocha Lemos. 
O presidente Eng° Alair dá início à reunião, informando que passará à plenária para delib-
eração, os protocolados que já foram analisados pela comissão. Protocolado... 06/10/38939 
- Interessado Lentz Meio Ambiente O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA 
em reunião realizada em 15 de março de 2007 deliberou exarar o seguinte parecer sobre o 
Protocolado 06/10/38939: Analisando o Protocolado 06/10/38939, e considerando que o 
projeto já foi apreciado pelo DAIA – Departamento de Analise de Impacto Ambiental da 

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e pelos órgão municipais, SEPLAMA 
– Secretaria de Planejamento Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, SMOP – secretaria 
Municipal de Obras e Projetos e pela SANASA, e observados os documentos apresentados, 
o CONGEAPA se manifesta favoravelmente ao empreendimento apresentando as seguintes 
recomendações: - seja exigido o monitoramento dos locais destinados a bota fora, que de-
verão ser previamente identificados quanto à situação e volume, quanto à compactação do 
material depositado e quanto à cobertura vegetal para garantia da sua estabilidade; - aplicar 
a legislação quanto à arborização prevista para a APA Municipal (Lei 10.850/01) a fim de 
proporcionar um aumento da eficiência da penetração das águas pluviais, maior conforto 
térmico aos moradores e alimentação a avifauna local. - avaliar a possibilidade de utilização 
dos dispositivos de captação das águas pluviais propostos nos imóveis para reuso da água 
de chuva; garantir a efetiva implantação de sistema de tratamento de esgotos que atenda ao 
empreendimento até que se implante a ETE prevista pela SANASA. O CONGEAPA solicita 
a SEPLAMA e a SEMURB, que o processo retorne para análise após o parecer da SEMA. 
Solicitar ao DAIA que na definição das contrapartidas no Artigo 36 da Lei Federal 9985, de 
19 de junho de 2000, sejam as mesmas destinadas ao financiamento do Plano de Manejo da 
APA de Campinas à ser estudado em conjunto com a EMBRAPA. Protocolado 07/10/4307 
- Interessado: Pratec Projeto e Urbanismo Ltda O Conselho Gestor da APA – CONGEAPA, 
reunido no dia 13 de março de 2007, recebeu para análise, o processo acima relativo ao 
Projeto de Loteamento Reserva das Araucárias, através de requerimento encaminhado pela 
interessada a este Conselho, Analisando, o protocolado em pauta, com considerações sobre 
a manifestação deste Conselho sobre o Projeto de Loteamento descrito acima, Face ao ex-
posto, o CONGEAPA se manifesta, em que se pese o entendimento da interessada quanto à 
preservação de 25% como área permeável, recomenda também que seja indicada ao adquirente 
a obrigatoriedade de que pelo menos 10% da área do lote seja utilizada para arborização, 
independente do ajardinamento, a fim de aumentar a eficácia de permeabilidade e recarga 
do aqüífero. O CONGEAPA alerta ainda que o coeficiente de 20% da área permeável deve 
ser aplicado aos lotes e não ao conjunto. O CONGEAPA enaltece a importância da solução 
adotada em projeto no que diz respeito à construção de barramentos, entretanto ressalta que a 
proposta de cisternas foi dada como sugestão, visto que possui um aspecto mais amplo no que 
tange ao reuso da água pluvial captada nas unidades residenciais. Protocolado 05/10/48866 
- Interessado: Brasilinvest Empreendimentos e Participações S/A O Conselho Gestor da APA 
– CONGEAPA, reunido no dia 13 de março de 2007, recebeu para análise, o processo acima 
relativo ao Projeto de Loteamento denominado Três Pontes do Atibaia através de requerimento 
encaminhado pela interessada a este Conselho, Analisando, o protocolado em pauta, com 
considerações sobre a manifestação deste Conselho sobre o Projeto de Loteamento descrito 
acima, rsolve: encaminhar Ofício ao DAIA, consultando sobre o EIA/RIMA do Loteamento 
em questão, tendo em vista que sua aprovação não passou por este Conselho. Solicitar ainda 
informações sobre o processo do RAP do prolongamento da Av. Mackenzie e também a 
possibilidade de requisitar o Protocolado que trata do Loteamento. A representante da Uni-
camp, Profª Dionete, questiona se é normal os novos Empreendimentos não passarem para 
análise do CONGEAPA. O presidente, conselheiro Alair informa que em sua gestão, todos os 
empreendimentos a serem implantados na área da APA passaram pelo Conselho e cita como 
exemplo a Faculdade Anhanguera. O conselheiro Perdigão fala da dificuldade de reunir os 
membros do Conselho para análise dos projetos e elaboração de parecer dos empreendimentos 
mencionados. O Presidente informa que o Conselho tem procurado atender de forma rápida, 
solicitando retorno, afim de gerar uma maior respeitabilidade por parte da população e dos 
empreendedores na região da APA. O conselheiro Pedro entrega ao Presidente a indicação 
da PUCC para a nova composição do CONGEAPA. O presidente, conselheiro Alair informa 
que conforme o Edital de Convocação, o prazo final para inscrição no Conselho, foi hoje, 
15/03/07, das 09h00 às 17h00. Nada mais tendo a discutir, o presidente dá por encerrada à 
reunião e convoca para a Reunião Ordinária no dia 29 de março pf., onde serão empossados os 
novos membros do CONGEAPA. Eu Marilena Cruz de Tella lavrei a presente ATA. Publicar 
no Diário Oficial do Município por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

ATA DA REUNIãO ORDINáRIA REALIZADA NO DIA 
13 DE MARÇO DE 2007, ÀS 18H00 nA PREFEITURA 

MUnICIPAl DE CAMPInAS, 19º AnDAR, SEPlAMA, 
APROVADA PELO CONSELHO NA REUNIãO ORDINáRIA 

REALIZADA NO DIA 30 DE MARçO DE 2007
Compareceram os seguintes conselheiros: Alair Roberto Godoy, José Carlos Perdigão e 
Sebastião Torres O Presidente dá início à reunião para análise dos Protocolados abaixo: O 
conselheiro Perdigão pede a palavra e propõe que seja colocada na pauta da reunião do dia 15 
de março p.f., a proposta da Jaguatibaia de solicitar ao DAIA através do Conselho, informações 
sobre contrapartidas, relativas aos novos Empreendimentos na região da APA para custear os 
Planos de Manejo. Protocolado 07/10/4307 em nome de Pratec Projeto e Urbanismo Ltda, 
Projeto de Loteamento das Araucárias Face ao exposto, o CONGEAPA se manifesta, em 
que se pese o entendimento quanto à preservação de 25% como área permeável, o Conselho 
recomenda que seja indicada ao adquirente a obrigatoriedade de que pelo menos 10% da área 
do lote seja utilizada para arborização, independente do ajardinamento, a fim de aumentar a 
eficácia de permeabilidade e recarga do aqüífero. O CONGEAPA alerta ainda que o coeficiente 
de 20% da área permeável deve ser aplicado aos lotes e não co conjunto. O CONGEAPA 
enaltece a importância da solução adotada em projeto no que diz respeito à construção de 
loteamentos, entretanto ressalta que a proposta de cisternas foi dada como sugestão, visto 
que possui um aspecto mais amplo no que tange ao reuso da água captada nas unidades resi-
denciais. Protocolado 05/10/48866 em nome Braislinvest Empreendimentos e Participações 
S/A, Projeto de Loteamento Três Pontes do Atibaia. Analisando, o protocolado em pauta, com 
considerações sobre a manifestação deste Conselho sobre o Projeto de Loteamento descrito 
acima, Foi deliberado, encaminhar Ofício ao DAIA, consultando sobre o EIA/RIMA do 
Loteamento em questão, tendo em vista que sua aprovação não passou por este Conselho. 
Solicitar ainda informações sobre o processo do RAP do prolongamento da Av. Mackenzie. 
Eu Sebastião Torres, lavrei a presente ATA. Publicar no Diário oficial por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

ATA DA REUNIãO EXTRAORDINáRIA REALIZADA 
nO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2007, ÀS 19H00 nA 

PREFEITURA MUnICIPAl, SEPlAMA, ÀS 18HS00 E 
APROVADA EM REUNIãO ORDINáRIA REALIZADA NO 

DIA 30 DE MARçO DE 2007
Compareceram os seguintes conselheiros: Alair Roberto Godoy, José Carlos Perdigão, João 
Batista Siqueira, Sebastião Torres, Luciano Costallat e Marco Antonio Gonçalves. O Presi-
dente, conselheiro Alair coloca os protocolados passíveis de análise pelo CONGEAPA, sendo 
sugeridas as deliberações a seguir: Protocolado 2007/10/01914 em nome de Departamento 
Estadual de Proteção aos Recursos Minerais, foi decidido encaminhar nova correspondência 
ao DEPRN, à SEMA e ao IBAMA sobre o encaminhamento do Ofício da Mineração São 
Joaquim. Protocolado 2006/10/38939 em nome de Lentz Meio Ambiente foi decidido pela 
comissão, agendar reunião específica para análise. Protocolado 2007/10/07657. Foram 
encaminhados ofícios protocolados sob n°.s 2007/10/08095 e 2007/10/08175 as Secretaria 
de Urbanismo e Sub-Prefeitura de Joaquim Egídio solicitando as providencias cabíveis. 
Protocolado 2007/10/04307 Pratec, atendendo o recomendado pela comissão que estudou o 
assunto, foi decidido requisitar o protocolo 2004/11/ 08272 para permitir a análise do tratado. 
Protocolado 2007/10/07600 em nome de Moinho de vento Empreendimentos Imobiliários, 
a comissão decidiu encaminhar correspondência ao requerente esclarecendo o assunto. 
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Protocolado 1983/00/19968 em nome de Huascar Rodarte, atendendo o recomendado pela 
comissão que estudou o assunto, aprova o requerido. Protocolado 03/11/10320 em nome 
de José Georgino Lobo, foi recomendado pela comissão que estudou o assunto, solicitar 
esclarecimentos do interessado sobre o requerido. Protocolado 2005/10/48866 em nome 
de Brasilinvest Empreendimentos e Participações, foi sugerido pela comissão requisitar o 
protocolo 2005/10/49586 que já foi analisado pelo Conselho, para que seja elaborado um 
parecer final. O Presidente dá por encerrada a reunião. Eu José Carlos Perdigão lavrei a 
presente ATA. Publicar no Diário Oficial do Município por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

ATA DA REUNIãO ORDINáRIA REALIZADA NO DIA 1º 
DE MARÇO DE 2007, ÀS 19H00 nA SUB PREFEITURA 

DE JOAQUIM EGíDIO E APROVADA nO DIA 30/03/07 nA 
REUnIÃO ORDInÁRIA REAlIZADA nO DIA 30/0/07

Compareceram os seguintes conselheiros: Alair Roberto Godoy, José Carlos Perdigão, Peter 
Traue, João Batista Siqueira, Antonio José Paes, Luciana Cristina de Alcântara, Elisângela G. 
de Siqueira Couto, Manoel Coimbra, Feliciano C.Passos, Ângela Podolsky e participou ainda 
o Sr. Sebastian Marqeor visitante. O Presidente justifica a ausência dos conselheiros: Sebastião 
Torres e Marco Antonio Gonçalves. O Presidente solicita a mim José Carlos Perdigão que atue 
como Secretário “ad Hok” nesta reunião O Presidente, conselheiro Alair às 19hs30 dá início à 
reunião, relatando a reunião extraordinária realizada no dia 26 de fevereiro p.p., e comunica 
que o Conselho recebeu retorno do Ministério de Meio Ambiente, que foi encaminhado ao 
IBAMA o caso sobre a Mineração da Fazenda São Joaquim em Joaquim Egídio, e também do 
DPRN, informando o cancelamento do Parecer anterior que estava favorável à Mineradora. O 
Sr. Sebastião, diz estar preocupado com a falta de comunicação do Conselho, com a comuni-
dade e o problema da Fazenda São Joaquim. A Conselheira Ângela diz estar de acordo com a 
colocação do Sr. Sebastian e sugere estudos de propostas para melhoria. O Sr. Sebastian diz ter 
sido procurado por representantes da Mineradora, assim como os conselheiros Paes e Perdigão. 
A nova representante o Cândido Ferreira, Luciana se apresenta ao Conselho. O presidente, 
conselheiro Alair informa também ter sido procurado por representantes da Mineradora e 
que será constituída uma Comissão, em data a ser confirmada, composta pelos Conselheiros, 
Alair, Perdigão e o João Batista, para receber os representantes da Mineradora São Joaquim. 
Informa ainda ter recebido um Ofício, n°17/07 do DPRN/DPRNRCP, que comunica o laudo 
ecológico florestal nº 02/06 e o Parecer Técnico n° 16/06/DPRN/ de 13/02/06, cancelando o 
parecer anterior favorável e determina a nomeação de novos técnicos para manifestação. O 
conselheiro Alair propõe ao Conselho que o prazo para inscrição das entidades seja prorrogado 
para 15 de março de 2007 às 18hs00 no 19° andar do Paço. Proposta essa aprovada por todos 
os presentes. Foram agendadas na Assembléia, as datas para as reuniões: 08/03/2007 reunião 
às 18hs00 na SEPLAMA, para análise dos protocolados pendentes. 15/03/2007 assembléia 
para escolha dos novos conselheiros às 18hs00, na SEPLAMA. 29/03/2007 reunião ordinária 
do mês de março em Joaquim Egídio as 19:00 horas. O Presidente, conselheiro Alair coloca 
para deliberação os protocolados passíveis de análise pelo conselho, a seguir, onde foram 
tomadas as seguintes decisões: O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em 
reunião realizada em 01 de março de 2007 deliberou encaminhar nova correspondência ao 
DEPRN, à SEMA, ao IBAMA sobre o encaminhamento do Protocolado 2001/10/01914 em 
nome de Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Minerais. O Conselho Gestor da 
APA Municipal – CONGEAPA em reunião realizada em 01 de março de 2007 deliberou, 
atendendo o recomendado pela comissão que estudou o assunto, agendar reunião específica 
para análise do tratado no Protocolado 2006/10/38939 em nome de Lentz Meio Ambiente. O 
Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em reunião realizada em 01 de março de 
2007 deliberou, aprovar o encaminhamento dos Protocolados 2007/10/08095 e 2007/10/08175 
solicitando providencias sobre o solicitado através do Protocolado 2007/10/07657. O Conselho 
Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em reunião realizada em 01 de março de 2007 de-
liberou, atendendo o recomendado pela comissão que estudou o assunto, requisitar o protocolo 
2004/11/ 08272 para permitir a análise do tratado no Protocolado 2007/10/04307 em nome 
de Pratec Projeto e Urbanismo Ltda. O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA 
em reunião realizada em 01 de março de 2007 deliberou, atendendo o recomendado pela 
comissão que estudou o assunto, encaminhar correspondência ao requerente esclarecendo 
o assunto no Protocolado 2007/10/07600 em nome de Moinho de vento Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em reunião realizada 
em 01 de março de 2007 deliberou, atendendo o recomendado pela comissão que estudou o 
assunto, aprovar o requerido no Protocolado 1983/00/19968 em nome de Huascar Rodarte. 
O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em reunião realizada em 01 de março 
de 2007 deliberou, atendendo o recomendado pela comissão que estudou o assunto, solicitar 
esclarecimentos ao interessado sobre o requerido no Protocolado 2005/11/10320 em nome 
de Jose Georgino Lobo. O Conselho Gestor da APA Municipal – CONGEAPA em reunião 
realizada em 01 de março de 2007 deliberou, atendendo o recomendado pela comissão que 
estudou o assunto, requisitar o protocolo 2005/10/49586 para permitir a análise do tratado 
no Protocolado 2005/10/48866 em nome de Brasilinvest - Empreendimentos e Participações 
Ltda. O conselheiro Feliciano pede a palavra e coloca que na região da Fazenda Santa Maria 
há planos de replantio de eucalipto em cerca de 200 hectares em áreas que existem APP em 
restrições devido a declividades acentuadas. O Presidente dá por encerrada a reunião. Eu José 
Carlos Perdigão lavrei a presente ATA. Publicar no Diário Oficial do Município por 3 dias.
(10, 11, 12/04)

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA n.º 67507/2007 - Revogar a partir de 21/03/2007, a portaria nº 
66538/06, que designou a servidora MARIA LúCIA DIAS DE CARvALHO vICE-
NTE - matrícula nº 94378-9, para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível III, 
junto a NAED - Sul – Núcleo de Ação Educacional Descentralizada, do Gabinete 
do Secretário da Secretaria Municipal de Educação.
Designar a partir de 21/03/2007, a servidora SILvANA MICARONI - matrícula nº 
108016-4, para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível III, junto a NAED 
- Sul – Núcleo de Ação Educacional Descentralizada, do Gabinete do Secretário da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA n.º 67508/2007 - Exonerar a pedido, a senhora vIRGÍNIA COSTA 
DUARTE, matrícula nº 112905-8, do cargo de Assessor Técnico Superior nível III, 
junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
19/03/2007.

PORTARIA n.º 67510/2007 - Nomear a servidora PATRÍCIA LAzzARINI FUR-
LAN - matrícula nº 108244-2, Coordenador Setorial da Coordenadoria Setorial de 
Educação Básica para cumulativamente e em caráter de substituição, responder 
pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação durante o 
impedimento da servidora Angela Ferraz - matrícula nº 90239-0, por motivo de 
férias regulamentares no período de 26/03/2007 a 09/04/2007.
A presente designação não acarretará despesas para o Município.

PORTARIA n.º 67512/2007 - Conceder a partir de 23/03/2007, a exoneração so-
licitada pela servidora CARMEN ELISA PALHARES DE ANDRADE, matrícula 
nº 110619-8, do cargo de Professor Efetivo na especialidade de Educação Infantil, 
junto a Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA n.º 67513/2007 - Conceder a partir de 23/03/2007, a exoneração so-
licitada pela servidora MARIA HELENA BARBOSA LIMA TOMPSON, matrícula 
nº 102989-4, do cargo de Agente Público Municipal na especialidade de Auxliar de 
Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA n.º 67514/2007 - Conceder a partir de 26/03/2007, a exoneração so-
licitada pelo servidor RICARDO LUÍS DA SILvA, matrícula nº 108702-9, do cargo 
de Procurador, junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

PORTARIA n.º 67515/2007 - Revogar a partir de 21/03/2007, a portaria nº 
66889/06, que designou a servidora IONE SERENARI, matrícula nº 95326-1, para 
exercer a gratificação de Apoio Técnico Nível III, junto a NAED – Leste - Núcleo 
de Ação Educacional Descentralizada, da Secretaria Municipal de Educação.
Designar a partir de 21/03/2007, a servidora CáSSIA REGINA SCHENFEL 
MENZEL DE ARRUDA, matrícula nº 108239-6, para exercer a gratificação de 
Apoio Técnico Nível III, junto a NAED – Leste - Núcleo de Ação Educacional 
Descentralizada, da Secretaria Municipal de Educação.

EDITAL DE CONVOCAçãO PROCESSO SELETIVO DE 
ESTAGIáRIOS

Edital IV/2006
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas CONVO-
CA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem 
dia 17/04/2007, de acordo com os horários abaixo discriminados, no Salão 
Vermelho (térreo) do Paço Municipal, situado à Avenida Anchieta, 200, Centro, 
Campinas, para realização de reunião de desempate de classificação e preenchimento 
de vagas. Os candidatos deverão se apresentar munidos dos documentos relacionados 
no comunicado publicado no Diário Oficial do Município de 18/02/2006. A ausência 
implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Processo Seletivo.

CURSO: EDUCAçãO ARTÍSTICA / ARTES vISUAIS
HORÁRIO: 08h30min
CLASS. NOME RG
1 CAMILA ADRIANA LAGOEIRO 400061442
2 RODOLFO TOMBINI MONTALDI 439279884
3 MAÍRA DA SILvA PINTO 346269465
4 MÔNICA SOUzA SOARES 461276501

CURSO: GEOGRAFIA
HORáRIO: 08h30min
CLASS. NOME RG
1 MARCELO DA SILvA GIGLIOTTI 36088357-6
2 RODOLFO FORMIGARI DOS SANTOS 333301304
2 ULYSSES MELO CARvAHO 13469912

CURSO: MATEMáTICA
HORáRIO: 08h30min
CLASS. NOME RG
1 FRANCISCO PAULO DE OLIvEIRA JUNIOR 292564892
2 vERONICA MISSORELLI PEREz JACINTO 349969267
3 éDERSON RIBEIRO DA SILvA 40400290-0
4 EDUARDO DOS SANTOS PIvA 43913252-6

CURSO: qUÍMICA
HORÁRIO: 08h30min
CLASS. NOME RG
1 PAULO ROGéRIO MARTINS DA SILvA 43574576-1
2 LETÍCIA MARqUES PERON 34378758-1

CURSO: LETRAS
HORÁRIO: 10h30min
CLASS. NOME RG
1 FERNANDA OLIvEIRA SOUzA 43849073-3
2 JULIO RAFAEL DE OLIvEIRA SANTOS 377838196
2 ROSANA MARIA THOMé 320952940
4 TIAGO ELÍDIO DA SILvA 42206581X
4 LEANDRO SILvA DE OLIvEIRA 326470608
4 GISELE ANUNCIAçãO JACULLI 34833600-7
4 CRISTINA OLIvEIRA DORNELAS 337473547
8 NATáLIA STEFANIA MAzzER 41.515.965-9
9 FERNANDO RAMOS DE CARvALHO 349989783
9 MICHELLE APARECIDA BUENO DE MORAES 41046233-0
11 SUELLEN DE SOUzA BARDUCCI 42608427-5
11 MIRELLI ASSENCIO 421188091
13 JEANNE PAULA CAPUTO 294767745
14 THAÍS vIDOLIN BALDRIGUES 32903072-3
15 ARIANE vIANA DOMINGOS 417508827
16 KELLY APARECIDA CORDEIRO 486439380
17 ADRIANA TAFFARELLO 451836662
17 PAULA FERNANDA FREITAS CARvALHO 41575304-1
19 MARIANA ARAUJO zANETI 338011171
20 GIANE COSTA ALvES MG-10.267.402
20 MARCO ANTONIO PEREIRA DOMINGUES 296877694
20 JOSIMAR DA SILvA 427279112

CURSO: PEDAGOGIA
HORÁRIO: 13h30min
CLASS. NOME RG
1 ANA PAULA PRADO DE OLIvEIRA 246036114
2 RENAN LORIM ANTONIETTO 27638869
2 LILIANE BORDIGNON DE SOUzA 410510658
2 SHARLENEFONTOLAN 359615934
5 JULIA MELO 40986074-8
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6 TATIANE AzAMBUJA ALvES 89681626
7 GISELE SILvEIRA MEDEIROS 328365610
8 SONIA REGINA PARONI DA COSTA 186976501
9 MARIANA SILvA GOMES 329560074
9 PRISCILA SILvINA DA SILvA 41145383X
9 BRUNA DANIELA MARTINS 41851812-1
12 CAMILA APARECIDA DA FONSECA 34.919.594-8
12 CRISTIANE SOUzA ANDRADE 340072970
12 IRAMAIA CUANI 412966839
15 DANIELA GRANDIN HOFFMAN 408160718
15 MIRIAM SHEILA DA SILvA NEGRãO 290327817
15 EDNA CRISTOFANI LOPES DE OLIvEIRA 194338110
15 vANIA MARTINAzzO DE MORAES 323079842
19 vALDENE SOARES DA SILvA SANTOS 1119724
19 FERNANDA MAzUTTI PAPINI 43.742.748-1
19 FLAvIA APARACIDA DE SOUzA LIMA 443484648
19 THAÍS COUTO zANIN 37385049-9
23 OTávIO AUGUSTO MOSER PRADO 306031632
23 LIGIA FRANCELINA LEITE 406368843
25 ROSILEY RODRIGUES vIANNA 20550680
26 TÂNIA REGINA IRINEU 9597375
27 MARIANA DE LIMA FARINELLI 289193552
27 APARECIDA DAS MERCêS RAFAEL 18749295
27 BIANCA JOSE PINTO AMBROSIO 48586996-2
27 ISIS CRISTINA DA SILvA vENTURA 351997118
27 ROBERTA CONTRI 257422651
32 RAqUEL MARIA vIEIRA DE ALMEIDA 278421416
32 ANELI APARECIDA DE ROSSI FERREIRA 435744331
32 CAMILA ALvES FREITAS 34.739.179-5
32 ANA CAROLINA FERRUCCI 412527194
32 MARIÂNGELA MARINI DOS SANTOS 34007980-0
32 MARCELA HARANO 333049056
38 JULIANA DA SILvEIRA FRANCO 41377274
39 zAIRA LIGIA DOS SANTOS CARvALHO 22.228.797-4
39 JOSEANE DE OLIvEIRA FRANCISCO 30.173.855-5
41 SUELAINE REGINA ESTETE 403102297
41 ESTER KREJCI FERREIRA 37832323-4
41 STEPHANIE RODRIGUES vIANNA 431973179
41 ROSELAINE FERRREIRA DE AGUIAR 32733460-5
41 MILENA PAULA BARBOzA BóCOLI 36.745.300-9
41 DANIELLE REGIANE ROCHA 34 287 982-0

Campinas, 11 de abril de 2007
NILSON JOSÉ BALBO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAçãO PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campi-
nas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 16/04/07(segunda-feira), nos horários abaixo relacionados, 
ao Departamento de Promoção á Saúde do Servidor, localizado à Rua Barbosa 
de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames médicos. 
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de identidade 
– RG. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo.

EMPREGO: COORDENADOR PEDAGóGICO
CLASS. NOME RG HORARIO
01 MONICA RAMIREz FERNANDES 00000021902755 10h00
02 SONIA MARIA LOSITO 00000043826039 10h20min
03 MARIA INES BALDINI 00000007569142 10h40min
04 WILzA CARLA SALLES CHAvES 00000247667171 11h00
05 ALEX SANDRA JANE DE ANDRADE NEvES 00000368932114 11h20min

Campinas, 10 de abril de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAçãO PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campi-
nas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 16/04/07(segunda-feira), nos horários abaixo relacionados, 
ao Departamento de Promoção á Saúde do Servidor, localizado à Rua Barbosa 
de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames médicos. 
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de identidade 
– RG. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo.
EMPREGO: DIRETOR EDUCACIONAL
CLASS. NOME RG HORARIO
15 ANTONIO CARLOS MACHADO 00000003827583 11h40min
15 ANTONIO GANDINI JUNIOR 00000328962843 12h00
15 RENATA CALICO 00000019314689 12h20min
15 SILvANA ROSSI BENEDETTI DE SOUzA CAMPOS 00000019572168 12h40min
19 PAULO GOMES LIMA 00000195375245 13h00
19 FRANCISCO EvANGELISTA 00000163327580 13h20min
21 MARIA DEJAzETE LEAL 00000193139807 13h40min
22 ELAINE CRISTINA DE MORAIS 00000022298972 14h40min
23 LILIAN HITOMI ASANO 00000202269942 15h00
23 MARIA LILIA CRAvEIRO 00000017495572 15h20min

Campinas, 10 de abril de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAçãO PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campi-
nas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 17/04/07(terça-feira), nos horários abaixo relacionados, ao 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, localizado à Rua Barbosa 

de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames médicos. 
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de identidade 
– RG. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo.

EMPREGO: PROFESSOR SUBSTITUTO - HISTóRIA
CLASS. NOME RG HORARIO
18 FERNANDO BITENCOURT LOPES 0000033373046X 7h00
18 HELIO EDUARDO FRANCO 00000094962224 7h20min
18 MARIA DA LUz PINHEIRO DE CRISTO 00000006870279 7h40min

Campinas, 10 de abril de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAçãO PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campi-
nas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 17/04/07(terça-feira), nos horários abaixo relacionados, ao 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, localizado à Rua Barbosa 
de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames médicos. 
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de identidade 
– RG. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo.

EMPREGO: vICE-DIRETOR
CLASS. NOME RG HORARIO
21 JULIANA BOSCHINI 00000323708456 12h20min
21 PAULA IMPARATO DANIA 00000003239455 12h40min
21 vILMA APARECIDA DE SOUzA COSTA P LOPES 0000009044789X 13h00
24 KELLY CRISTINA RESENDE FERNANDES 00000290112564 13h20min

Campinas, 10 de abril de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAçãO - PROCESSO SELETIVO 
EDUCAçãO

Editais I, II e III/2007
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas 
convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a com-
parecerem dia 16/04/07, às 9h00, no Salão Vermelho, saguão do Paço Municipal, 
Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas para realização de reunião de desem-
pate de classificação e preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer 
munidos de certidão de nascimento dos filhos dependentes e documento original 
de identidade – RG. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo

EMPREGO: PROFESSOR EnSInO FUnDAMEnTAl – SÉRIES InICIAIS
CLA NOME RG
100 TELMA APARECIDA CUNHA vON zUBEN 00000225494127
100 TALITA MARTINS BALDIBIA 00000338010336
100 RENATO CARvALHO LOPES 00000088734808
100 NEURIAN PAIvA GOMES LIMA 00000180740441
100 MARILENI CONCEICAO MUNHOLI CARvALHO 00000088227224
100 MARIA CELIA BRUNO MUNDIM 00000198926650
100 LUCIANE SIqUEIRA DAS CHAGAS PINA 00000338011419
100 LUCIANA HADDAD FERREIRA 00000293050855
100 zILDA FERREIRA DALLAqUA 00000192436314

EMPREGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTíSTICA – EnSInO FUnDAMEnTAl 
- SÉRIES FINAIS
CLA NOME RG
13 SANDRELI GAIOTI NERY 00000229205434
14 EURIDICE DE OLIvEIRA P NOGUEIRA 00000095948582
14 FERNANDA DE SYLLOS ROSA 00000008805789

EMPREGO: PROFESSOR HISTÓRIA – EnSInO FUnDAMEnTAl - SÉRIES FInAIS
CLA NOME RG
12 EDIMILSON CARLOS DE MELLO 000000M7767202
12 FABRICIO vASCONCELOS FREIRE 00000387714728
12 TATHIANE APARECIDA PAULO 00000439281015

Campinas, 11 de abril de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

RESOlUÇÃO n.º 067/2007
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º.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.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o 
disposto 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 03/04/2007 a 09/04/2007 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.

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes
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SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAçãO DE OUTROS ESTADOS - RENAINF
nOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PEnAlIDADE PROCESSADAS nO PERIODO DE 03/04/2007 A 
09/04/2007
ENqUADRAMENTO: 518.50 DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AMP7332 E163691105
ANI9032 E163456695
BAB8818 E163640945
BDN5522 E163921445
BzM8316 E163921555
GOJ8655 E163882285
GTI8136 E163819255
GzB7661 E163797365
GzK9227 E163504765
HGR4444 E163847965
KCU4583 E163672185
MWD0035 E163620045

ENqUADRAMENTO: 545.21 ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AKN0058 E163813975
AMP3599 E163619275
ANq6312 E163867765
AOK3879 E163855445
GWv7104 E163858855

ENqUADRAMENTO: 554.10 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AAW2858 E163807045
AAW2858 E163830035
ACY7029 E163804515
AFD5464 E163696935
ALY7277 E163801655
AMH2137 E163770415
AMO2780 E163793305
AMU3471 E163958185
ANU3359 E163899005
AOA2645 E163828495
AOE0461 E163868095
AOE1236 E163760295
Aqz3003 E163919245
BDL0051 E163869965
CHN8700 E163770855
Czz9359 E163791205
DHR5926 E163843785
GMO7494 E164047615
GOL5272 E163829605
GzE7040 E163920905
HBq4724 E163883505
HCO8793 E163696385
HEJ0706 E163868425
HFG4207 E163696275
IDz4865 E163997895
KGG7671 E163875245
LBW8193 E163697045
LOH3328 E163770965
MBG4066 E163751055
MWA1061 E163892735
NFP0744 E163760625

ENqUADRAMENTO: 555.00 ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIzACAO - R6A
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AIz3990 E163955215
AKB0920 E163671305
ANK3096 E163710905
GPz3905 E163818605
HAK3963 E163810125
HAX2257 E163799675
HCU4702 E163738185
HDD1407 E163865015
IJF8542 E163778995
LCA1049 E163818705
LNP6080 E163752045
LNq0728 E161722435
MWC7326 E163960495
MWD0035 E163799905

ENqUADRAMENTO: 562.21 PARAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AOH1457 E163489705

ENqUADRAMENTO: 573.80 TRANSITAR CONTRAMAO DIRECAO vIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AHL1853 E162674155

ENqUADRAMENTO: 605.02 AvANCAR O SINAL vERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM: 09/04/07
ANz5277 E163671965
HRH3628 E163456365
JTO3366 E162319625

ENqUADRAMENTO: 736.61 DIRIGIR vEICULO UTILIzANDO-SE DE FONES NOS OUvIDOS
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AKP5499 E163914955
ANI8733 E163761175
ANY7920 E163935745
ANz6878 E163818815
AOB6340 E163819585
AOG1938 E163710355
HBY0677 E163926065
HFG2390 E163798465
MWD3641 E163618945

ENqUADRAMENTO: 745.50 TRANSITAR EM ATé 20% ACIMA DA vELOCIDADE PERMITIDA
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AAA7699 G154112850 ANL4349 G153866010 DBv8473 G153946420
AAW4151 G154015280 ANq3905 G154126380 DCq6240 G153947190
ADC7474 G153991200 ANR6719 G153882510 DDU6148 G154047070
AES0405 G153944220 ANR6719 G153964350 DGD2299 G153970730
AGE4303 G154155310 ANR6719 G153964790 DIY6411 G153857210
AGF7753 G153870740 ANS0519 G154115500 DIY7095 G154094920
AGF7753 G154083810 ANS0641 G153862930 DMX5196 G154099540
AHY8283 G153829380 ANS7044 G154167520 GND0869 G154135400
AII2883 G153997020 ANU7220 G154001640 GNF7404 G153814970
AKH0044 G153944330 ANU7704 G154141670 GNG5960 G153942240
AKS0144 G154036070 ANW4522 G154018700 GNS2649 G153826850
AKU1624 G153887790 AOD8981 G153953460 GOL5272 G154145080
ALD4825 G154048390 AOF2966 G154131220 GRK8689 G154019240
ALE2458 G154039370 AOH7839 G153842700 GRK9644 G154152340
ALK2182 G153998890 AOH7865 G154096570 GRR3644 G154134410
ALS2985 G153873380 AOI6829 G153947850 GSY6028 G153872170
ALY7583 G154123410 APE0277 G153942350 GSY6028 G153948510
ALz1558 G153922440 Aqz3003 G154062030 GTI1672 G154125940
AMB3398 G154009340 Aqz3003 G154083700 GTI3985 G154089310
AMG1183 G154156850 ASG1893 G154031900 GTI8509 G154086340
AMG1493 G154043770 BBB0636 G154075900 GTI8689 G154150140
AMI4812 G153899560 BBB9929 G153928600 GTI9569 G154110540
AMK7039 G154076990 BBB9929 G154047730 GTI9759 G154151350
AML4231 G154076550 BBB9929 G154064120 GTJ1078 G153852590
AMN9887 G153965120 BBB9929 G154084140 GUD6567 G154167740
AMP1374 G153962260 BBB9929 G154086120 GUL5735 G154072150
AMR5006 G153899890 BBB9929 G154092830 GUY0133 G153815200
AMS1983 G153948070 BBB9929 G154128800 GUY6642 G153913090
AMS1983 G153950710 BEW2007 G154097900 GvG0200 G154059500
AMS1983 G154011980 BIC6488 G154135300 GvG1803 G153896600
AMU2479 G153973260 BOC2887 G153980200 GvG9283 G154113300
AMX7526 G153880530 BXN9907 G153994500 GvG9283 G154124730
AMX7526 G153883170 BzN4084 G154108340 GvL5991 G153894500
AMX7526 G153896810 BzN4084 G154130900 GWD0085 G153815300

AMX7526 G153910230 CCH0034 G153989650 GWJ0141 G154097890
AMX7526 G154088210 CCJ1202 G153995370 GWL4492 G154070390
AMY3662 G153846650 CEJ4848 G153945980 GWS2706 G153942570
AMY9208 G154028810 CKX8778 G154024200 GXC2935 G153986900
AMz2419 G153963140 CMG4242 G153922550 GXG9896 G153889220
ANA2846 G154110430 CMY1645 G153938060 GXY9127 G153926510
ANA9464 G153850940 COF6162 G153983500 GYO9371 G153841480
ANC8342 G154034640 CPz2752 G153856770 GYO9371 G153927060
AND7300 G153844560 CRJ5694 G154029700 GYv1829 G153878220
ANG3961 G153877780 CRq6939 G153868100 GzS0565 G154029360
ANJ5063 G154057850 CYS1414 G153949720 GzS4596 G153903300
ANJ7580 G153854020 DBN8422 G154089860 GzS4596 G153943010
HAD5250 G153971830 HSC5676 G154046190 LJI8714 G153967760
HAK0040 G153934870 HSE3027 G153977330 LNB1162 G153843570
HAM8870 G153956000 HSE4546 G153775920 LNR0372 G154137160
HAN3018 G154016050 HSG5560 G153916610 LNU2836 G153891420
HAT2343 G153850400 HSI3280 G154167080 LOD5269 G154073140
HAT2343 G153865460 HSP0906 G153793190 LOD5269 G154081500
HAT2343 G153870080 HUU0090 G154163890 LOH8442 G153934980
HAT2343 G153891310 HWO3405 G154141120 LOX2336 G153958960
HAX0128 G154157840 ICC5487 G154000870 LRz0032 G153909680
HBL6912 G153971720 IGF4908 G153871300 LSY0906 G153977220
HBq4622 G153841260 IKE9749 G154160370 LUv4545 G153847970
HBq4622 G153939930 IKK0404 G154159820 LUv4545 G153900880
HBq4622 G154093270 IKW4812 G154031780 LUY1281 G154076220
HBY0889 G154153990 IRM1011 G153821020 LvA8101 G154069840
HBY1751 G153995600 JFI9923 G153996360 LWW4938 G153878550
HCA7173 G153876020 JFP5119 G153874920 LzT3667 G153875030
HCC7002 G153913640 JFq9271 G154064230 MBD1187 G153866560
HCY8164 G154087330 JGA9400 G154041460 MCI5239 G154056310
HDF0442 G154090630 JGq3064 G153901870 MDH1626 G154048400
HDK4625 G154009230 JKC0202 G154008680 MDU0446 G153906500
HDv2696 G154117470 JNN9281 G153919030 MEq2258 G154051910
HDv8624 G153906270 JPJ0251 G153855670 MGA9950 G154007140
HEA6776 G154160600 JqB3296 G154051250 MGJ7502 G154136280
HEI1347 G154110000 JqK7640 G153865570 MJS9250 G154147720
HEI3512 G153863810 JXP4699 G153962040 MqA4129 G153909130
HEI5665 G153892200 JXX4489 G154037500 MqS5529 G154056860
HEI9897 G154075010 JzU7592 G153598710 MUY5252 G153896370
HEJ0307 G154025180 KAA1353 G154031890 Mvq8209 G154082930
HEJ0307 G154025290 KAE4698 G153617080 MvW7911 G154168300
HEJ3911 G154007360 KDv8399 G153956760 MvY7753 G154057630
HEJ4077 G154144200 KEE0909 G154013410 MWA4006 G153876130
HEJ9444 G154131330 KGM7328 G153868760 MWA4006 G153883060
HFG4207 G153921560 KHU8699 G153925520 MWA4006 G153922330
HFG4925 G153997460 KLq3225 G153893290 MWA4006 G153940150
HFG9812 G153848200 KLR5565 G153857540 MWA4006 G154052020
HFG9825 G153836750 KPG3663 G154035190 MWB2171 G154019800
HFP4471 G154082820 Kzv8535 G154035520 MWB2171 G154032660
HFP4551 G154100200 Kzv9137 G154042670 MWB2181 G153859960
HGR4833 G153945540 KzW1441 G154101080 MWB2181 G154149480
HGR9128 G154053780 LAU7637 G153876900 MWB3862 G154121000
HOL5033 G154144750 LBN6270 G153943230 MWB3872 G154095800
HOP3246 G153994050 LBX5873 G153933660 MWB3872 G154121540
HqS8093 G153885480 LCF2936 G154077000 MWB3892 G153833900
HRE0763 G153927830 LHq7019 G154071270 MWB4271 G153907700
HRJ7211 G154074460 LHq7019 G154071710 MWB8301 G154103170
HRM5884 G154096790 LHq7019 G154082490 MWB8301 G154103720
MWC0843 G153825200 MXA1096 G154009120
MWC0843 G154057080 MXA4154 G153894830
MWC1183 G154041680 MXF0201 G153823660
MWC1205 G153814200 MXF8228 G154071500
MWC1205 G153841810 MXG0999 G153976230
MWC1213 G153896920 Mzq4050 G153971400
MWC1225 G153826960 Mzq4050 G154123190
MWC1235 G153833230 NCU8032 G153844890
MWC1245 G153897690 NCU8032 G153991080
MWC2927 G153901320 NDE2157 G153872280
MWC4303 G154047290 NGA9331 G153987120
MWC4614 G154126500
MWC4614 G154126600
MWC6577 G153938390
MWC6577 G154011870
MWC6647 G153860400
MWC7326 G153991850
MWC7326 G154140790
MWC8265 G153890980
MWC8265 G153997130
MWD2709 G154046410
MWD5509 G153914850
MWD5509 G153915290
MWD5509 G153970950
MWD5509 G153977990
MWD5519 G153815960
MWD5519 G153858750
MWD5519 G153860730
MWD5549 G153861400
MWD5549 G153872500
MWD5549 G153924530
MWD5752 G153956870
MWD8904 G153952800
MWE0473 G153851160
MWE3707 G153846870
MWE7358 G153823550
MWE7358 G153834660
MWE7358 G154008240
MWE7358 G154020890
MWE7378 G153822900
MWE7378 G153931680
MWF1348 G154043220
MWF1348 G154043880
MWG4520 G154050590
MWP1313 G154090520
MXA1096 G153997680

ENqUADRAMENTO: 746.30 TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATé 50% DA vELOCIDADE PERMITIDA
PROCESSADAS EM: 09/04/07
AJv1458 G154013200 MWE7358 G153896700
AMX7526 G153918600 MWE7358 G153916170
AMX7526 G153927280 MWE7358 G153919800
AMX7526 G153935970 MWE7358 G153957970
AMX7526 G153989430 MWE7358 G154093050
ANE6173 G154138150 MWE7358 G154137490
ANL8398 G153959730 MWE7378 G153856550
ANR6719 G153884500 MWE7378 G153881200
ANR6719 G154066210 MWE7378 G153883830
ANR6719 G154107240 NCU8032 G153833450
AOK0584 G154079630
BEK7670 G153826080
BOJ4225 G153859190
GTI3234 G153863700
GvG1803 G153897030
HAT2343 G153857000
HCY6796 G154120330
HGR5177 G153998120
HRL4985 G153992180
HUU4787 G154159050
KAA1359 G153921780
KPG3663 G154025300
LHq7019 G154035080
LHq7019 G154037060
LHq7019 G154069950
LHq7019 G154072370
LHq7019 G154074680
LUv4545 G153893400
MWA4006 G153845660
MWA4006 G153960940
MWB9612 G153921230
MWC0843 G154012640
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MWC1183 G153897800
MWC1205 G154024190
MWC1235 G153867110
MWC4614 G153882950
MWC6577 G153937950
MWD5469 G153898130
MWD5509 G153912000
MWD5509 G153937290
MWD5519 G153857650
MWD5549 G153898900
MWD5549 G153916060
MWD5549 G153916280
MWD5549 G153929590
MWD5549 G153930030

ENqUADRAMENTO: 747.10 TRANSITAR ACIMA DE 50% DA vELOCIDADE PERMITIDA
PROCESSADAS EM: 09/04/07
MWC1183 G153887350
MWC1183 G153965890
MWC4303 G154043330
MWD5519 G153839390
MWD5519 G153919700
MWD5519 G153950160
MWD5519 G154010990
MWD5519 G154095250
MWD5519 G154108450
MWD5549 G153886140
MWD5549 G153886910
MWD5549 G153897470
MWD5549 G153898240
MWD5549 G153898790
MWD5549 G153929810
MWE7358 G153915400
MWE7358 G154010550
MWE7358 G154108900
MWE7368 G154030680
MWE7378 G153990970

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFIRO PROJETO DE SUBDIVISãO DE LOTES
PROT. 07/11/2674 LUIz A CASTELLI

FICA SUSPEnSO O EMBARGO nº 00004, SITO ‘A RUA HUGO GAlO nº 445 JARDIM SORIRAMA
PROT. 06/11/10930 WAGNER BARBOSA

INDEFERIDOS 
PROT. 06/11/11237 BENEDITO R ALvES – PROT. 07/11/1063 ALEXANDRE C ORBETELLI – PROT. 
06/11/8026 COSTA E PINHEIRO PANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

COMPAREçA O INTERESSADO
PROT. 07/10/9569 RODRIGUES E ALBANO LTDA – PROT. 07/10/9310 J H M FRIAS – PROT. 07/10/9963 
RITI ESTACIONAMENTOS LTDA – PROT. 07/10/10792 CRISTINA T DA C SANCHES – PROT. 07/11/3186 
TELESP

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 07/11/1527 POSTO BRASIL 2000 LTDA

ARqTº HELIO CARLOS JARRETTA
Secretário Municipal de Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAçãO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUçãO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 07/11/2245 FERNANDO L G LEITE – PROT. 07/11/2375 LUCIANA C DE P CARvALHO – PROT. 
07/11/2411 FLAvIA M DE OLIvEIRA – PROT. 07/11/2521 JULIO AP. CASSONELLI – PROT. 07/11/2562 
UNISER SERv. E OBRAS LTDA – PROT. 07/11/2825 EDILSON M DOURADO – PROT. 07/11/3062 
FRANCISCO M RAMOS – PROT. 07/11/3085 ANA P DE M LOPES – PROT. 06/11/10781 ADEMIR T DE 
GODOY 

DEFIRO PROJERO DE CONSTRUçãO COMERCIAL - SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/12094 PAULO M MOREIRA JR

DEFIRO SUBSTITUIçãO DE PROJETO DE CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 07/11/2282 FLAvIO R GARCIA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESIDENCIAL
PROT. 07/11/2311 HERMINIO M PEREIRA

DEFIRO DE PROJETO REGUL. DE AMPLIAçãO RESIDENCIAL 
PROT. 15203/86 CARLOS DONIzETE GEORGINO – PROT. 8937/99 LADEMIR zANGIROLAMI – PROT. 
11294/60 ATAHIDE R DA SILvA – PROT. 21515/69 JERONIMO L GALDINO

DEFIRO PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL
PROT. 07/10/3510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAçãO COMERCIAL
PROT. 3156/80 JOãO F MARqUES NETO

DEFIRO O PROJETO DE CONSTR. RESIDENCIAL E COMERCIAL
PROT. 07/11/2833 DANIELI N A DA SILvA

DEFIRO O PEDIDO DE ALVARá DE ISTALAçãO DE TAPUME
PROT. 07/11/1458 C P N PLANEJ. NEGOCIOS LTDA

COMPAREçA O INTERESSADO – SEMURB EXPRESSO
PROT. 07/11/3222 ANDRE M S MANARINI

CONCEDIDO PRAZO DE 45 DIAS
PROT. 07/11/2983 BANCO DO BRASIL 

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 06/11/7045 COND. EDIF. SCORIAL

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT. 07/11/2804 RECANTO DA MELHOR IDADE – PROT. 07/11/2970 COND. DOLORES DURAN 
– PROT. 07/11/3131 LABO. DE OLEOS E GORDURAS UNICAMP – PROT. 07/11/2918 EDIF. JOSE 
KAUFFMANN 

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 07/11/3261 MARLENE B DA SILvA – PROT. 07/11/3270 GIOvANA M CARvALHO – PROT. 
07/11/3263 MAURO F v MACEDO – PROT. 07/11/3277 NYDER R OTERO – PROT. 07/11/3273 REINALDO 
K SHISHIRO – PROT. 07/11/3279 CLOvIS A CABRINO – PROT. 07/11/3284 GILBERTO L CARvALHO 
– PROT. 07/11/3293 EDUARDO DE B PIMENTEL 

COMPAREÇA nO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. AnCHIETA nº 200, 2º AnDAR, GUICHE DE 
ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PROT. 07/11/3188 MARCIO LOPES - INT Nº 46573

11.04.07
DRª SILVIA FARIA

Diretora do Deptº. de Uso e Ocupação do Solo

EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 2246/07
COnTRATAnTE: COMPANHIA DE HABITAçãO POPULAR DE CAMPINAS
COnTRATADA: ON LINE INTERNET & TECN. LTDA (OLI INTERNET)
OBJETO DO TERMO
ADITIVO: PRORROGAçãO DO PRAzO DO CONTRATO DE
- PRESTAçãO DE ACESSO A INTERNET E HOSPEDAGEM
- DE SITE NA REDE DE COMPUTADORES INTERNET
DATA DA
ASSInATURA: 29/03/07
PRAZO: 12 MESES
VAlOR TOTAl: R$ 1.620,00
PROTOCOlADO: 5539/03
lICIT-AÇÃO: DISPENSA DE LICITAçãO COM BASE NO INCISO II,
 PARáG. úNICO DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

Campinas, 10 de abril de 2007
MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

EXTRATOS DE ADITAMENTOS
TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSãO Nº 149
COnCEDEnTE: EMDEC S/A
PERMISSIOnÁRIO: ARIOvALDO OSNY PACHELLI
OBJETO: EXPLORAçãO DO SERvIçO ALTERNATIvO INTEGRADO AO SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLETIvO PúBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – INTERCAMP
DATA DE ASSInATURA: 28/11/06
PRAZO: 28/02/2012

Campinas, 10 de abril de 2007
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente

EXTRATO DE ADITAMENTO
EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 014/06
PREGãO PRESENCIAL Nº 009/06 - PROTOCOLO Nº 019/06
CONTRATANTE: EMDEC S.A
CONTRATADA: TELEFÔNICA EMPRESAS S.A
OBJETO: CONTRATAçãO DE LINHAS DE COMUNICAçãO DE DADOS DEDICADAS E 
ACESSO A INTERNET.
DO PREÂMBULO: ALTERAçãO RAzãO SOCIAL PARA TELECOMUNICAçõES DE SãO 
PAULO S.A – TELESP.
DO VALOR: R$ 31.582,08, POR ACRéSCIMO DE 04 (qUATRO) LINHAS PRIvATIvAS DE 
DADOS PARA MONITORAMENTO SEMAFóRICO.

GERSON LUIS BITTENCOURT
Diretor Presidente

Protocolo nº73/2006 - Interessado: Departamento Semafórico
DESPACHO

Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a 
Ata da Sessão Pública, de fls. 363 a 366 e da manifestação da Sra. Pregoeira, a qual 
acolho e que fica fazendo parte integrante do presente despacho, NãO CONHEçO 
do recurso interposto pela empresa PORTAL SINALIzAçãO vIáRIA LTDA e 
CONHEçO dos recursos interpostos pelas demais empresas e no mérito NEGO 
PROVIMENTO ao recurso da TECSINAL SINALIzAçãO vIáRIA LTDA e 
DOU PROVIMENTO ao recurso da MENG ENGENHARIA, COMéRCIO E 
INDúSTIA LTDA, em razão dos elementos constantes dos autos.
Publique-se.

Campinas, 09 de Abril de 2007
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente EMDEC S/A

EXTRATO DA ATA nº 017/07
Julgamento da Proposta Comercial e Pontuação Final da Tomada de 

Preços Nº 002/06
Em 11 de Abril de 2007, a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se nesta empresa 
no 15º andar do Palácio dos Jequitibás, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para 
análise das propostas comerciais e pontuação final da Tomada de Preços nº 002/06, 
protocolada sob o nº 138/05, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia 
para elaboração dos projetos funcional e básico do Corredor Ouro Verde. O CON-
SÓRCIO SETEPLA-SISTRAN propôs o preço global de R$ 579.457,65 (quinhentos e 
setenta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e o 
preço global proposto pelo CONSÓRCIO CONCREMAT-TTC foi de R$ 592.921,74 
(quinhentos e noventa e dois mil novecentos e vinte e um reais e setenta e quatro cen-
tavos). Ato contínuo, foi verificada a regularidade das propostas comerciais e após o 
cálculo da pontuação, conforme item 8.2 do Edital, os membros da Comissão Perma-
nente de Licitações, após a manifestação da Gerência de Projeto de Infra-estrutura e da 
Gerência Financeira, deliberaram atribuir ao CONSÓRCIO SETEPLA-SISTRAN, 
100 pontos e ao CONSÓRCIO CONCREMAT-TTC, 97,72 pontos. Ato contínuo, 
a Comissão Permanente de Licitações, juntamente com a manifestação da Gerência 
de Projeto de Infra-estrutura e da Gerência Financeira, procedeu ao cálculo da Média 
Ponderada, conforme prevê o item 8.3 do ato convocatório, obtendo assim a seguinte 
pontuação final: em 1º lugar o CONSÓRCIO SETEPLA-SISTRAN, com 958,00 
pontos; e em 2º lugar o CONSÓRCIO CONCREMAT-TTC, com 860,16 pontos. A 
Comissão Permanente de Licitações publicará o resultado deste julgamento no Diário 
Oficial do Município de Campinas, contando a partir da publicação, o prazo legal para 
eventual interposição de recursos. Os autos do processo estão com vista franqueada 
aos interessados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, foi 
assinada pelos presentes.

COMISSãO PERMANENTE DE LICITAçõES
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AVISO DE LICITAçãO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Av. Anchieta nº 200, 
15º andar, Palácio dos Jequitibás, Centro, Campinas/SP, COMUNICA que se encontra 
aberta a Concorrência nº 001/07, Protocolo nº 80/06 – REGISTRO DE PREçOS PARA 
PRESTAçãO DE SERvIçOS DE REFORMA DAS PARADAS DE ÔNIBUS DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. O Edital avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
aquisição, poderá ser consultado e adquirido na Gerência de Licitações e Contratos da 
EMDEC, no endereço acima, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, podendo ser obtido em formato eletrônico, na extensão “.pdf” (edital 
e anexos) nesse mesmo local, retirando-se CD ROM, mediante a entrega, no mesmo 
ato, de um CD ROM novo. A entrega dos envelopes “1”- Documentos de Habilitação, 
“2”- Proposta Comercial, poderá ser feita até às 10h00min do dia 15/05/2007. O cre-
denciamento e abertura da referida Concorrência será no dia 15/05/2007 às 10h00min. 
Em: 11/04/07

COMISSãO PERMANENTE DE LICITAçõES

AVISO DE LICITAçãO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Av. Anchieta nº 200, 
15º andar, Palácio dos Jequitibás, Centro, Campinas/SP, COMUNICA que se encontra 
aberta a Concorrência nº 002/07, Protocolo nº 092/06 – REGISTRO DE PREçOS 
PARA PRESTAçãO DE SERvIçOS DE SERRALHERIA E MONTAGEM PARA 
EXECUçãO DE ABRIGOS PADRONIzADOS PARA PONTOS DE PARADA DE 
ÔNIBUS. O Edital avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais) para aquisição, poderá ser 
consultado e adquirido na Gerência de Licitações e Contratos da EMDEC, no endereço 
acima, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, podendo 
ser obtido em formato eletrônico, na extensão “.pdf” (edital e anexos) nesse mesmo 
local, retirando-se CD ROM, mediante a entrega, no mesmo ato, de um CD ROM novo. 
A entrega dos envelopes “1”- Documentos de Habilitação, “2”- Proposta Comercial, 
poderá ser feita até às 10h00min do dia 16/05/2007. O credenciamento e abertura da 
referida Concorrência será no dia 16/05/2007 às 10h00min. Em: 11/04/07

COMISSãO PERMANENTE DE LICITAçõES

AVISO DE LICITAçãO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Av. Anchieta nº 200, 
15º andar, Palácio dos Jequitibás, Centro, Campinas/SP, COMUNICA que se encontra 
aberto o Pregão nº 004/07, Protocolo nº 003/07 – REGISTRO DE PREçOS PARA 
FORNECIMENTO DE TINTAS. O Edital poderá ser obtido na EMDEC através de 
disquete 3,5”, mediante entrega no ato de um disquete novo, ou solicitado através do 
e-mail licitacoes@emdec.com.br. O credenciamento, entrega e abertura dos envelopes 
será no dia 25/04/2007, às 10:00 horas. Em: 11/04/07

GABRIELA PINHEIRO TRAVAINI
Pregoeira

áREA DE LICITAçõES DO H.M.M.G.
TERMO DE RATIFICAçãO

Protocolo nº 384/2007
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente ao conserto de oximetro de pulso 
marca Dixtal, modelo DX-2405, série 9842970, com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal nº 8.666/93.
Firma: GAMACAMP PRODUTOS HOSPITAlARES lTDA., no valor de R$ 
603,44 (seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos).
Protocolo nº 452/2007
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a contratação de empresa especializada 
em realização de serviços técnicos com fornecimento de peças em elevador, tipo monta 
carga, marca Saturno, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Firma: ElEVADORES SATURnO lTDA., no valor de R$ 985,00 (novecentos 
e oitenta e cinco reais).

Campinas, 10 de abril de 2007
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

COMISSãO PERMANENTE DE LICITAçõES
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Protocolo n.º 236/2007
Tomada de preço n.º 06/2007 – Contratação de empresa de engenharia especializada 
para realizar serviços técnicos de manutenção eletromecânica corretiva e preventiva 
nas instalações e equipamentos de ar condicionados, com fornecimento global de 
peças, mão de obra técnica especializada, ferramentais, materiais de consumo, filtros 
e acessórios. 
A Comissão Permanente de Licitações, acolhendo o parecer da área de Manutenção 
desse hospital e apreciando as propostas apresentadas no certame epigrafado, de-
cide:
1) Classificar a proposta da empresa que indica: HIDELMA HID. ELET. E MA-
NUTENçãO LTDA
Desclassifico a empresa Climacamp por não atender ao item 11.1 alínea “f” do 
edital.
Os autos estão com vista franqueada aos interessados na área de Licitações H.M.M.G., 
2º andar – Complexo Administrativo, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 11 de abril de 2007
A COMISSãO

CONVOCAçãO – ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINáRIA E 
EXTRAORDINáRIA

Ficam os Srs. Acionistas da Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
CONVOCADOS para se reunirem em AGO/AGE no dia 27/04/2007, às 15:00h, 
em 1ª chamada, nas dependências da empresa, à Rua Ataliba Camargo Andrade, 
47, Bairro Cambuí – Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: AGO: 1) Aprovação das contas do exercício 2006; 2) Destinação do Lucro 
Líquido do Exercício de 2006. AGE: 1) Orçamento Geral de 2007; 2) Remuneração 
dos membros da Diretoria; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Campinas, 11 de Abril de 2007
(12, 13 e 14/04)

RESUMO DO TERMO ADITIVO N.º  003
Ao Contrato N.º 018/2003 PR-DAF

Contratante – Informática de Municípios Associados S/A – IMA
Contratada – A2WORKS COMéRCIO E SERvIçO LTDA. EPP.
Fundamento legal – Artigo 65, inciso I, alínea “b” e parágrafo primeiro da Lei 
8.666/93.
Objeto – Acréscimo no objeto contratual.
Valor global estimado – R$ 144.717,00 (cento e quarenta e quatro mil setecentos 
e dezessete reais)
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não 
sofreram alteração pelo presente instrumento.

Campinas, 02 de abril de 2007
CENTRAL DE FORMALIZAçãO DE PROCESSOS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINáRIA E EXTRAORDINáRIA
EDITAL DE CONVOCAçãO

Estão CONVOCADOS os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento 
de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas, a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2007, às 
09h30min, na Sala vermelha - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida 
da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: I. Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes 
e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2006; b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro 
Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 26 de março de 2007, conforme segue: b.1) 
constituições das reservas legal no valor de R$ 1.887.266,11 e de retenção de lucros 
para investimentos no valor de R$ 19.543.056,18; b.2) ratificação do pagamento de 
dividendos obrigatórios à acionista majoritária Prefeitura Municipal de Campinas, 
efetuado antecipadamente em 11 de dezembro de 2006, no valor de R$ 8.500.000,00 
e de R$ 1.192,40 aos demais, em 28 de dezembro de 2006, líquidos do imposto de 
renda na fonte à alíquota de 15%; c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do 
Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2007 a 30/04/2008; d) Fixação das re-
spectivas remunerações. II. Extraordinária: a) Exame e deliberação da proposta da 
Administração de elevação do capital social da importância de R$ 191.751.190,00 
para a importância de R$ 216.247.826,00, mediante incorporação de reservas de 
capital, da reserva de lucros para investimentos em 2006 e do saldo de juros sobre 
o capital próprio, com a bonificação de 24.496.636 novas ações ordinárias, sem 
valor nominal, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 
26 de março de 2007; b) Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do 
Estatuto Social: b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social); b.2) alteração do 
artigo 8º (Aumento do limite do Capital autorizado); c) outros assuntos relacionados 
aos itens anteriores.

Campinas, 12 de abril de 2007
LUIZ AUGUSTO CASTRILLON DE AqUINO

Presidente do Conselho de Administração
(12, 13 e 14/04)

REABERTURA DE PRAZO
Pregão n. 2007/22 - Presencial. Objeto: Registro de preços de juntas gibault. Tendo 
em vista alteração na composição dos lotes, fica reaberto o prazo para recebimento 
das propostas até às 14h15min do dia 25.04.2007, na Avenida da Saudade n. 500, 
Ponte Preta, Campinas/SP na Sala de Licitações. Novo edital gratuito disponível na 
Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência 
de Compras e Licitações.

REVOGAçãO
Pregão n. 2007/18 - Presencial. Objeto: Aquisição de bomba dosadora peristáltica. 
COMUNICAMOS aos interessados a revogação do presente processo licitatório, 
de acordo com artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, por não haver propostas clas-
sificadas.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAçõES

HABILITAçãO
Tomada de Preços n. 2007/02 - Objeto: Prestação de serviços topográficos. 
COMUNICAMOS a habilitação das empresas: Promap Topografia Ltda., RCC 
Agrimensura Técnica S/S Ltda., CMC Construção Manutenção e Comércio de 
Materiais para Construção Ltda., Geribello Engenharia Ltda., e L.A. Falcão Bauer 
– Centro Tecnológico de Controle de qualidade Ltda.

SÉRGIO LUIS MAGRI
vice-Presidente da Comissão de Julgamento

RESUMO DE CONTRATO
Contr.: 2007/4268; Contratada: Red Truck Peças e Serviços Ltda; PP n. 94/06; 
Objeto: peças e acessórios Wolkswagen; Vigência: 12 meses; Valor Total R$ 
100.000,00; Preço: desconto sobre a lista de preços de setembro/2006 de 59,8%.
Contr.: 2007/4267; Contratada: Cia Stella Com. Mat. Elétricos e Hid. Ltda; PP 
n. 04/07; Objeto: conexões p/ hidrojateamento; Vigência: 12 meses; Valor Total 
R$ 1.816,00.
Contr.: 2007/4269; Contratada: Fluibrasil Imp. Com. Prod. Ind. Ltda; PP n. 
04/07; Objeto: mangueira e conexões p/ hidrojateamento; Vigência: 12 meses; 
Valor Total R$ 94.699,60.

RESUMO DE ADITAMENTO
n. 1 Contr.: 2006/4159; Contratada: Elisangela de Fátima Azanha; PP n. 30/06; 
Objeto: areia lavada média/grossa; ao objeto acresce-se a quantidade equivalente a 
25% inicialmente prevista; Valor Total R$ 75.000,00.
n. 2 Contr.: 2006/4144; Contratada: Fundição álea Ltda; PP n. 03/06; Objeto: 
tampão circular ferro fundido dúctil; Vigência: prorrogada por mais até 3 meses.
n. 1 Contr.:2006/4117; Contratada: DBO Eng. Amb. Ltda; TP n. 09/05; Objeto: 
substit. ligação predial água v. Costa e Silva e 31 Março em Campinas; Vigência: 
prorrogada por mais 3 meses.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE REL. COM 
INVESTIDORES
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AVISO DE LICITAçãO
Pregão n. 2007/36 - Presencial. Objeto: Registro de preços de pontaletes, pranchas, 
tábuas e vigas. Recebimento das propostas até às 9h15min do dia 27.04.2007, 
na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP na Sala de Licitações. 
Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 
13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAçõES

EDITAL DE EXTRAVIO
A empresa THEBAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, CNPJ 67. 517. 
623/ 0001-07, I.E. 244.449.803.118 e I.M. 17.048-8, estabelecida à R. vicente Stan-
cato, 206 - Guará, Campinas/SP CEP 13.085-475, DECLARA o extravio da AIDF 
Nº 933/94 de 03/1994 que autorizou a confecção de 150 documentos fiscais, série A, 
com nº de 001 a 150, não se responsabilizando pelo uso indevido da mesma.

EDITAL DE CONVOCAçãO DE ASSOCIADO
Cooperativa Habitacional de Araras, Sociedade Cooperativa sem fins lucrativos, 
constituída nos termos da Lei nº. 5.764/71, autorizada a funcionar pelo BNH sob o 
nº. 111, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 51.044.378/0001-28, com sede a 
Rua Dusolina Leone Tournieux, nº. 249, Parque Residencial vila União, Campinas, 
SP, representada na forma de seu Estatuto Social por sua Diretoria, CONVOCA 
os seguintes cooperados: MARIA JOSÉ nICOlAU, CPF 137.987.258-88, RG 
16.574.000 SSP/ SP,; MOISES lEITE DE ARAUJO, CPF/MF 079.499.118-16, 
RG 16.575.057 SSP/SP; a fim de regularizarem as situações de seus respectivos 
imóveis perante esta entidade, no prazo de 15 dias. Após, este prazo o cooperado será 
eliminado do quadro de associados da mesma pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas em seu Estatuto Social.

Campinas, 03 de Abril de 2007.
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente


