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Vacinação de idosos contra a gripe
é prorrogada por mais dez dias
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Meta é vacinar mais 5 mil pessoas, atingindo 70% da população de idosos

Locutora da Educativa FM: programação atinge todas as regiões de Campinas e Municípios vizinhos
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A campanha de vacina-
ção de idosos acima de 60
anos contra a gripe está sen-
do prorrogada por mais dez
dias pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. O objetivo é
vacinar, pelo menos, mais 5
mil idosos nesse período. O
motivo da pror rogação
deve-se ao fato de o Muni-
cípio não ter conseguido va-
cinar o número mínimo es-
tabelecido pelo Ministério da
Saúde de 70% de pessoas
nessa faixa de idade. Até  30
de abril, foram vacinadas
62.790 pessoas.

A Secretaria Munici-
pal de Cultura e, junta-
mente com outras enti-
dades, está preparando
uma série de eventos
em homenagem ao ma-
estro Carlos Gomes. As
atividades acontecem de
maio a setembro e en-
volvem desde pesquisas
em museus a perfor-
mances ar tísticas.

Com um novo trans-
missor de 1.000 watts
de potência,  a Rádio
Educativa de Campinas
FM-101,9 passa a levar
sua programação a to-
das as regiões da cida-
de, a lém de diver sos
mun ic íp ios  v i z inhos ,
como, Sumaré, Indaia-
tuba, Mogi Mirim e Vi-
nhedo. Com 20 funcio-
nários, a programação
da rádio dirige-se a um
público predominante-
mente adulto, mesclan-
do música, cultura, edu-
cação e jornalismo.
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A Rádio Educativa de
Campinas FM 101,9 já opera
com um transmissor com
1.000 watts de potência, com
abrangência em toda a cida-
de e em diversos municípios
da região, como Americana,
Hor tolândia,  Sumaré,
Valinhos, Vinhedo, Paulínia,
Monte Mor,  I ta t iba,
Indaiatuba, Mogi Guaçu, en-
tre outros.

Com mais esta ferramen-
ta, a Educativa consegue le-
var programação cultural e
educativa a um maior número
de pessoas.

Com uma programação
musical de qualidade, mas
com um diferencial - apresen-
tar programas de conteúdo
educativo - a rádio investe na
MPB sem deixar de lado ou-
tros gêneros musicais, afir-
ma Ivete Cardoso Roldão, di-
retora da Educativa.

�Permitimos que os ou-
vintes tenham a opor tunida-
de de tomar conhecimento de
músicas que não vão ouvir em
outro lugar�, explica, acres-
centando: �A programação
musical une-se ao jornalismo
e aos programas de cunho
educativo.�

Com 20 funcionários e
com ouvintes predominante-
mente adultos, a programa-
ção da rádio dirige-se a esse

Acordaviola: Música
de raiz, com destaque
para os clássicos ser-
tanejos e composi-
ções regionais mais
recentes. De segunda
a sexta-feira, das 6 às
7horas;
Bom Dia Campinas:
MPB intercalada com
notícias do dia, pres-
tação de serviços e
entrevistas sobre te-
mas diretamente liga-

dos aos interesses da
população. De segun-
da a sexta-feira, das 7
às10 horas;
Jornal Educativa: Pro-
grama jornalístico com
um resumo dos princi-
pais fatos que ocorre-
ram na cidade. De se-
gunda a sexta-feira, das
18 às 18h30;
Clube do Jazz: De se-
gunda a sexta-feira, das
18h30 às 19 horas;

Momento Musical: Mú-
sica erudita com a exe-
cução de obras de
grandes compositores.
Apresentação de Mar-
co Padilha. Quartas-fei-
ras, das 21 às 24 horas;
Fusão: Rock em todas
as vertentes, desde ban-
das de garagem até as
consagradas do cená-
rio nacional e internaci-
onal. Entrevistas com
bandas de Campinas e

região. Segundas-fei-
ras, das 22 às 24 horas;
Ponto&Vírgula: Temas e
assuntos referentes à
ducação. Quinta-feira,
ao meio-dia. Rea-
presentação aos sába-
dos, às 17h30, e às ter-
ças-feiras, às 20 horas;
Viva-Lembrança: Re-
pertório dos anos 20
aos anos 50. Sábado e
domingo, das 18 às
19horas;

Fractal: Programa
com formato de revis-
ta eletrônica de cul-
tura, com música, en-
trevistas, reportagens
e agenda cultural da
cidade. Sextas-feiras,
das 17h30 às 18 horas;
Fora do Ar: Repertó-
rio com sucessos da
música internacional
dos anos 60, 70 e 80.
Sextas-feiras, das 22 às
24 horas.

Redação da rádio: conteúdo educativo somado a música, informação e prestação de serviços

Confira a programação da Rádio EducativaConfira a programação da Rádio EducativaConfira a programação da Rádio EducativaConfira a programação da Rádio EducativaConfira a programação da Rádio Educativa

público. �Além de ouvir boa
música, temos ouvintes inte-
ressados em informar-se
sobre os assuntos relativos
à cidade�, completa Ivete.

Uma pesquisa para de-
terminar o perfil de audiência
aponta que o público é adul-

to, composto de homens e
mulheres, com diferentes ní-
veis de formação.

Juntamente com a pro-
gramação fixa (veja abaixo),
a Educativa veicula mensa-
gens dirigidas (textos cur tos
produzidos de forma a cha-

mar a atenção do ouvinte,
contendo informações cultu-
rais, notícias, mensagens so-
ciais e educativas.

A programação mescla
música, cultura, educação e
jornalismo. Na área musical,
a prioridade é divulgar a mú-

sica popular brasileira, com
o diferencial de valorizar o
trabalho de músicos de Cam-
pinas e região.

Na cultura, a prioridade
é valorizar a cultura nacional
e as manifestações popula-
res.
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Imunização contra a gripe tem
prazo prorrogado por mais 10 dias

A Coordenadoria de Vigilân-
cia e Saúde Ambiental (Covisa)
da Secretaria de Saúde de Cam-
pinas está prorrogando a cam-
panha de vacinação dos idosos
acima de 60 anos por mais dez
dias. O objetivo é, nesse perío-
do, vacinar contra a gripe, pelo
menos, mais 5 mil pessoas nes-
sa faixa etária.

O motivo da prorrogação
deve-se ao fato de o Município
não ter conseguido vacinar o
número mínimo de 70% de pes-
soas nessa faixa etária, como
foi estabelecido pelo Ministério
da Saúde. No período da cam-
panha, de 12 a 30 de abril, a
Covisa conseguiu vacinar
62.790 pessoas, o que
corresponde a 65,3% do total
da população alvo.

Conforme explica a enfer-
meira sanitarista Brigina Kemp,
coordenadora da Vigilância
Epidemiológica de Campinas,
este ano o trabalho de vacina-
ção foi prejudicado pela incidên-
cia de feriados nas semanas da
campanha.

Segundo dados da Covisa,
na primeira semana foram vaci-
nados 31.026 idosos, 19.706
na segunda e 12.058 na tercei-
ra, a mais prejudicada em per-
da de dias úteis.

Para atingir a meta na pror-
rogação, a enfermeira da Covisa
afirma que a Secretaria da Saú-

de vai continuar com as mes-
mas estratégias que se mostra-
ram eficientes em outros muni-
cípios e centros de saúde da
cidade.

Entre as alternativas, serão
reforçadas ações como vacina-
ção nas filas de banco, de pre-
ferência logo no início da ma-
nhã. Essa medida foi adotada
com êxito pelo município de
Registro.

Já o Centro de Saúde do DIC

3, na Região Sudoeste, por
exemplo, promoveu um bingo
para atrair pessoas ao local. So-
mente no primeiro dia o CS va-
cinou 366 idosos, quase o do-
bro de pessoas vacinadas no
primeiro dia de campanha em
2002.

Levar agentes de saúde em
igrejas e templos religiosos foi
outra alternativa que mostrou
bons resultados na Região Nor-
te de Campinas e na cidade de

São Paulo. Brigina Kemp garan-
te que essa estratégia será re-
petida.

Além disso, a campanha
será levada, também, para se-
des de Sociedade Amigos de
Bairro, grupos de idosos, bai-
les de terceira idade e associa-
ções de bairro. Enquanto isso,
as doses da vacina continuam
disponíveis nos 46 centros de
saúde e 13 módulos de saúde
do Paidéia da cidade.

VVVVVacinaçãoacinaçãoacinaçãoacinaçãoacinação
traz muitostraz muitostraz muitostraz muitostraz muitos
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De acordo com a médi-
ca Clélia Maria Aranda, dire-
tora da Divisão de Imuniza-
ção do CVE (Centro de Vigi-
lância Epidemiológica Esta-
dual), não há motivos para
as pessoas se preocuparem
com a reação à  vacina con-
tra a gripe.

 De acordo com ela, ape-
nas 15% a 20% das pesso-
as apresentam mal-estar, dor
de cabeça e uma febre baixa
que dura de 24 a 48 horas
após a aplicação da dose.

No entanto, de acordo
com a diretora, os benefíci-
os alcançados compensam
estas poucas horas de indis-
posição. �Está provado que
nos mais velhos a vacina re-
duz em 50% as mortes de-
correntes das complicações
da gripe. A probabilidade de
internação para quem tomou
a dose também diminui, as-
sim como cai o risco de
infar te e derrame. E o idoso
saudável também se benefi-
cia com todos estes aspec-
tos, já que ele também não
está livre das complicações
da gripe�, conclui.

Vacinação: objetivo é alcançar 70% das pessoas com mais de 60 anos

Educação ambiental tem bom resultadoEducação ambiental tem bom resultadoEducação ambiental tem bom resultadoEducação ambiental tem bom resultadoEducação ambiental tem bom resultado

A Fundação José Pedro de
Oliveira atendeu nos quatro pri-
meiros meses do ano 724 pes-
soas em seus programas in-

Santa Genebra: visitas monitoradas pela Fundação

ternos de educação ambiental.
O índice de comparecimento é
avaliado de forma positiva, já
que o atendimento às escolas

só teve início em 15 de março.
Além das visitas monito-

radas de escolas e entidades,
fazem parte as visitas abertas
à comunidade, o projeto �A
Mata vai� que tem o objetivo
de divulgar os trabalhos reali-
zados pela Fundação para pre-
servação da Mata Santa Gene-
bra; a �Ecoférias� realizada nos
meses de janeiro e julho.

Um novo projeto tem o
objetivo de fazer com que cri-
anças vizinhas à mata apren-
dam a importância da preser-
vação da reserva.

Curso de gestão para etniasCurso de gestão para etniasCurso de gestão para etniasCurso de gestão para etniasCurso de gestão para etnias
tem inscrições até o dia 9tem inscrições até o dia 9tem inscrições até o dia 9tem inscrições até o dia 9tem inscrições até o dia 9

Vai até o dia 9 de maio as
inscrições para o curso de Ges-
tão Sistêmica para as etnias ne-
gras e indígenas. O evento é
promovido pela Coordenadoria
de Assuntos da Comunidade
Negra em parceria com a Fun-
dação Douglas Andreani.

 O curso é direcionado
para a formação de executivos
e novas lideranças. Segundo os
organizadores, a proposta é
buscar a igualdade entre as di-
ferentes etnias tanto no campo

educacional quanto no profis-
sional.

Os interessados em uma
das 40 vagas oferecidas de-
verão procurar a Casa da Ci-
dadania para fazer  inscrição.
Os candidatos devem apresen-
tar documentos como
curriculum vitae, carta de apre-
sentação e um questionário
sócio-econômico-cultural. O
curso tem duração de 18 me-
ses. Informações pelo telefo-
ne 3735-1036.
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GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 11532 DE 05 DE MAIO DE 2003 
DENOMINA PRAÇA FRANCISCO DE PAULA CÂNDIDO XAVIER (CHICO

XAVIER) UMA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica denominada Praça Francisco de Paula Cândido Xavier (Chico
Xavier), a praça sem designação localizada entre as duas pistas da Av. Prefeito
Faria Lima no Parque Itália, testada do QT. 6961 e confinada entre duas alças
de retorno em frente do Departamento de Limpeza Urbana (DLU).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Prot. 52397/02
autoria: Vereadores Romeu Santini, Sebastião dos Santos e Dário Saadi

LEI Nº 11533 DE 05 DE MAIO DE 2003 
DENOMINA RUA OSWALDO BITTENCOURT NETTO UMA VIA

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica denominada Rua Oswaldo Bittencourt Netto, a Rua 02 do
loteamento Núcleo Residencial Boa Vista I, com início na Rua 1 e término na
faixa non aedificandi, no Distrito de Nova Aparecida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Prot. 42002/97
autoria: Vereador Romeu Santini

LEI Nº 11534 DE 05 DE MAIO DE 2003

DENOMINA RUA CÉSAR EDUARDO CARDOSO UMA VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Ficam denominadas Rua César Eduardo Cardoso, as Ruas 06 do
Jardim Pita e a via sem designação da Gleba 20 Qt. 30.030, com início na Rua
05 do primeiro e término na Projetada da Gleba mencionada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Prot. 52451/02
autoria: Vereador Antonio Flôres

LEI Nº 11535 DE 05 DE MAIO DE 2003

DENOMINA RUA HENRIQUE VEIGA UMA VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica denominada Rua Henrique Veiga, a Rua ‘‘D’’ do Loteamento e
Arruamento Cooperativa Habitacional da Associação dos Repórteres
Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, com início na Rua
Presidente Wenceslau e término no balão de retorno -- Qd. 1.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Prot. 02/10/557
autoria: Vereador Dário Saadi

LEI Nº 11536 DE 05 DE MAIO DE 2003

DÁ NOVA REDAÇÃO A NOMENCLATURA DE RUAS DO
LOTEAMENTO ‘‘CAMINHOS DE SAN CONRADO’’, CORRIGINDO

ERROS DE GRAFIA E ACENTUAÇÃO CONSTANTES DO DECRETO
MUNICIPAL 6543, DE 23 DE JULHO DE 1981

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art.1º- As denominações de vias públicas do loteamento ‘‘Caminhos de San
Conrado’’, constantes do Decreto 6543/81, nos itens que relaciona, passam a ser
as seguintes:
Item XV -- Rua do Realengo
Item XVI -- Rua Andaraí
Item XLIV -- Rua do Joá
Item XLVIII -- Rua Ilha de Piraquê
Item LXX -- Rua da Candelária

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Prot. 03/08/1606
autoria: Vereador Antonio Flôres

DECRETO N.º 14305 DE 05 DE MAIO DE 2003

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, § 2º inciso VIII da Lei n.º 11.454 de 30 de
Dezembro de 2.002,
DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 1.000.000,00 (Um milhão
de reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação: 

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS
15.451.5066.3003 Obras de Infra-Estrutura
449051 Obras e Instalações
200-56 Ministério da Integração Nacional -- Portaria 452/03 ................. R$ 1.000.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de
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que trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes do
Ministério da Integração Nacional -- Portaria nº 452 de 10 de abril de 2.003.

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

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

SÉRGIO VITAL E SILVA

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 03/10/ 27445/
PG/SMOP e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 14306 DE 05 DE MAIO DE 2003
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 348.704,74 (Trezentos e quarenta
e oito mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, § 2º inciso VI da Lei n.º 11.454 de 30 de Dezembro de 2.002,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 348.704,74 (Trezentos
e quarenta e oito mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2352.2075 Manutenção na Rede Educação Infantil -- Ensino Pré-Escolar
339092 Despesas de Exercícios Anteriores ................................................ R$ 132.779,03

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.3300.2091 Coordenação Geral da Secretaria
339092 Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. R$ 77.942,44

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2101 Coordenação Geral da Secretaria
339092 Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. R$ 42.503,03

16.01 SECRETARIA M. DE COOP. DE ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA
12.181.2441.2412 Vigilância das Escolas
339092 Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. R$ 95.480,24
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................................R$ 348.704,74

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

02.01 GABINETE DA PREFEITA
04.122.3300.2011 Coordenação Geral do Gabinete
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 3.637,92
28.846.3701.2204 Manut. da Junta de Serviço Militar
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 1.152,01

03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.3300.2021 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 9.524,28

05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.129.3331.2063 Lanç. e Controle Tributos Municipais - DRI
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 1.818,96

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
04.128.3341.2030 Administração do Pessoal
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 1.818,96

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2352.2075 Manutenção na Rede Educação Infantil -- Ensino Pré-Escolarl
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica............................. R$ 132.779,03

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.3300.2091 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica............................... R$ 77.942,44

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2101 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica............................... R$ 42.503,03

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS
04.122.3300.2111 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 3.637,92

13.02 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
18.541.5413.2178 Fund. José Pedro de Oliveira
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.................................... R$ 722,53

14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
04.122.3300.2301 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica................................. R$ 1.818,96

17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.841.3703.2210 Refinanciamento Dív. Pub. -- Lei 10147/99
329021 Juros Sobre a Dívida por Contrato ................................................... R$ 29.527,78
20.01 SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS E COORD. DAS AR’s
15.122.3300.2334 Coordenação Geral da Secretaria
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica............................... R$ 41.820,92
TOTAL DAS ANULAÇÕES..............................................................................................R$ 348.704,74

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

disposições em contrário.
Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

SÉRGIO VITAL E SILVA

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 03/10/ 27592/
PG/SMCASP e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 14307 DE 05 DE MAIO DE 2003

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 36.504,40 (Trinta e seis mil e

quinhentos e quatro reais e quarenta centavos)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Artigo 1º - Em conformidade com o que dispõe o artigo 12, da Lei nº 11.454 de 30 de
dezembro de 2.002 fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor R$ 36.504,40
(Trinta e seis mil e quinhentos e quatro reais e quarenta centavos), na seguinte
classificação:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educação
365 Educação Infantil
1029.3004 Descentralização Administrativa e Pedagógica da SME e FUMEC
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 36.504,40

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:

17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.841.3703.2210 Refinanciamento Dív. Pub. -- Lei 10147/99
329021 Juros Sobre a Dívida por Contrato ...................................................R$ 36.504,40

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

Campinas, 05 de maio de 2003

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

SÉRGIO VITAL E SILVA

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 03/10/ 24514/
PG/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 14308 DE 05 DE MAIO DE 2003

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 1.517.077,10 (Um milhão e
quinhentos e dezessete mil e setenta e sete reais e dez centavos)

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º da Lei n.º 11.454 de 30 de Dezembro de 2.002,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 1.517.077,10 (Um milhão e
quinhentos e dezessete mil e setenta e sete reais e dez centavos) suplementar ao
Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

02.01 GABINETE DA PREFEITA
28.846.3701.2214 Encargos com Outros Órgãos
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................R$ 106.052,80

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2028.3001 Exp.do Atend. e Cobert. Educ. da SME e FUMEC, Constr. e Adeq.
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................R$ 105.582,32

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.3300.2101 Coordenação Geral da Secretaria
339030 Material de Consumo .....................................................................R$ 558.741,98
339033 Passagens e Despesas com Locomoção ...........................................R$ 25.000,00
16.01 SECRETARIA MUN. DE COOP. DE ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA
06.181.2103.3004 Implantação de Postos Avançados de Vigilância
339030 Material de Consumo .......................................................................R$ 64.400,00
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................R$ 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente............................................R$ 557.300,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..............................................................................R$ 1.517.077,10

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes
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da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

02.01 GABINETE DA PREFEITA
04.126.3500.2014 Manut. e Mod. do Sistema de Informática
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica............................. R$ 106.052,80

17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.841.3703.2210 Refinanciamento Dív. Pub. -- Lei 10147/99
329021 Juros Sobre a Dívida por Contrato .............................................. R$ 1.411.024,30
TOTAL DAS ANULAÇÕES...........................................................................................R$ 1.517.077,10

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

Campinas, 05 de maio de 2003
IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

SÉRGIO VITAL E SILVA
Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs. 03/10/
26502/PG/GP, 03/10/ 24514/PG/SME, 03/10/ 21178/PG/SMAS e 03/10/ 21195/
PG/SMCASP e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXM.ª SRA.
PREFEITA MUNICIPAL

Em, 05 de maio de 2003
De UNICAMP -- Prot. 02/10/11635
À vista dos pareceres de fls. 38 - 40 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania,
que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO a renovação do Termo
de Cessão de Uso acostado às fls. 05/07 deste expediente. Ao Departamento de
Informatização, para prosseguimento da formalização daquele Termo.
De SEC. SAÚDE  - Prot. 71948/00
À vista da solicitação de fls. 1.187, da manifestação da Secretaria de Saúde às fls.
1.206/verso, bem como dos pareceres de fls. 1.207 -- 1.210 da Secretaria de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de
impedimentos legais, AUTORIZO a devolução da Carta de Fiança n.º 2004.420-9,
prestada pela empresa ÚNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA. À
Secretaria de Finanças, para providências, inclusive, certificar a empresa para
retirada da garantia em questão, através de representante legal, devidamente
credenciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento.
De SME -- Prot. 02/10/21574
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a competência
estabelecida pelo artigo 8º, inc. I do Decreto Municipal 14.217/03, AUTORIZO,
com supedâneo no art. 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666/93, c/c art. 60, caput
e § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64, a contratação da Companhia Paulista de Força e
Luz -- CPFL, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento de energia elétrica
para as Unidades Descentralizadas da Secretaria Municipal de Educação, bem
como a despesa no valor total estimado de R$ R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta
mil reais) para pagamento das tarifas correspondentes, sendo que R$ 622.500,00
(seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) irá onerar a dotação orçamentária
do presente exercício e o restante o exercício de 2.004. PUBLIQUE-SE na forma
da lei. À Secretaria Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho. A
seguir, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura
do Termo de Contrato e comunicação dos fatos ao Conselho Curador do FGTS e
ao INSS para ciência e as devidas providências. Por fim, à Secretaria Municipal de
Educação para as demais providências.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA / CAMPINAS

CONVOCAÇÃO
O Presidente do CMDCA/Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no usa de suas atribuições legais, CONVOCA os senhores
conselheiros para a Reunião Ordinária a ser realizada: 

DATA: 07.05.2003
HORÁRIO: início às 8h: 30min
LOCAL: Rua Ferreira Penteado, 1331 -- Centro -- Campinas/SP

PADRE ERLY GUILLEN MOSCOSO
Presidente

(01, 03 e 06/05)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA / CAMPINAS

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE / CMDCA -- CAMPINAS, A SER REALIZADA
NO DIA 07.05.2003 A PARTIR DAS 8h30 NA SEDE DO CMDCA

1- ORDEM DO DIA
1.1- Apresentação da Minuta da Resolução sobre Abrigos, sob responsabilidade
da Conselheira Nildes. Discussão da Portaria 01/03 da Vara da Infância e
Juventude sobre Abrigos.
1.2- Aprovação de Atas.
1.3 - Indicação de Conselheiro do CMDCA para o Conselho Municipal de

Segurança Alimentar.
1.4- Indicação de Conselheiro para a Comissão Municipal PETI.
1.5- Planilhas de Prestação de Contas e Balancete financeiro e demonstrativo
entre Receitas e Despesas do FMDCA -- janeiro/2003.
1.6- Proposta de Capacitação -- COMTATO -- Assessoria Educacional.
2- INFORMES
2.1.- Leitura do Primeiro relatório de pesquisa -- Projeto de Incentivo e
Fortalecimento dos Conselhos.
2.2.- Informativo Semanal Mandato Coletivo Vereador Paulo Bufalo.
2.3.- Boletim do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos.
2.4.- Guia do SUS -- Campinas.
2.5.- Manifesto ECA
2.6.- Boletim RITS

PE. ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO
Presidente - CMDCA

(01, 03 e 06/05)

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE --
CMDCA - CAMPINAS

RESOLUÇÃO 14/03
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA --
Campinas, em cumprimento a suas atribuições legais, como órgão deliberativo
e controlador das ações da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente
no Município de Campinas, conforme a Lei Federal n.º 8.069/90 -- Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), especialmente nos incisos IV e VI de seu
artigo 88 e no § 2º de seu Artigo 260 e na Lei Municipal n.º 6.574/91, alterada
pela Lei Municipal n.º 8.484/95; consideradas as determinações da Lei
Municipal n.º 6.905 de 07 de janeiro de 1.992, alterada pela Lei Municipal n.º
7.432/93, relativas ao Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Campinas (FMDDCA),
RESOLVE: 
Tornar público o processo de repasse de recursos do Fundo Municipal para a
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas (FMDDCA)
para o ano de 2003.

TÍTULO I

Critérios utilizados para Liberação/2003
Art. 1º - Pertencer a rede de atendimento de criança e adolescente no Município
de Campinas: 
§ 1- estar registrado no CMDCA
§ 2- constar no PMAS
§ 3- segmento Abrigo e Programa Sócio Educativo em Meio Aberto (7 à 18 anos),
conforme resolução n.º 010/03

Art. 2º - Ter entregue a documentação necessária (Balanço/2002 e Programa/ 2003),
conforme Resolução do CMDCA de Registro n.º 04/02, até 31 de março de 2003.

Parágrafo Único - Para a análise do Balanço 2002 foram considerados o total do
custo direto com o atendimento às crianças e adolescentes, expurgando outros custos. 

Art. 3º - Considerar na avaliação realizada pela CSAC, dos programas de
abrigos e de sócio educativos em meio aberto, que os mesmos devam alcançar a
pontuação acima de quatro, no Trabalho com Família, conforme o que
determina a Resolução n.º 06/2000 do CMDCA.
§ 1 - Para os Programa Sócio Educativo em Meio Aberto, será relevante na avaliação
supra citada, o número de atendimentos e a qualidade dos serviços prestados.
§ 2 - Para o atendimento aos programas com características específicas, a CSAC
pautou-se nas ações diretas com Crianças e Adolescentes e nas intervenções junto
às famílias. Assim, sendo esses programas obtiveram peso único.

Art. 7º - Estarão aptos aos valores liberados na partilha, os programas que
prestarem contas até a data de 28 de abril de 2003, conforme Instrução
Normativa 02/93 TCA 4046/026/93, § 7.

Art. 8º - Para os Programas das OGs, programas sócio educativos e Abrigo, foi
mantido os valores financeiros do ano anterior (2002)

TÍTULO II

LIBERAÇÕES /2003

Art. 9º:
RAZÃO SOCIAL PARTILHA R$
Aprendizado Doméstico Santana 5.642
Associação Beneficente Campineira (ABC)- Núcleo I Jardim São Marcos 8.463
Associação de Assistência Social ‘‘São João Vianney" 7.334
Associação Espírita Lar Caminho da Verdade 4.514
Casa de " Maria de Nazaré " - Casa Divina Pastora 3.949
Casa de " Maria de Nazaré " - Núcleo I Casa dos "Anjos" - Unidade I 11.848
Casa dos Menores de Campinas - Unidade I - Masculino 3.385
Casa dos Menores de Campinas - Unidade II -- Feminino 3.385
Casa dos Menores de Campinas / República dos Graduados 3.385
Centro Assistencial - ‘‘Romília Maria’’ 11.848
Centro Comunitário ‘‘Irmão André’’ CECOIA 11.284
Centro Comunitário da Criança do Parque Itajaí e Região 10.720
Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia 12.412
Centro Corsini -- NÚCLEO PÃO DA VIDA 9.027
Centro Corsini -- Unidade de Atendimento Infantil - Unidade I - (UAI) 3.385
Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada (CEPROMM) 10.720
Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas - COMEC 12.412
Centro Espírita "Allan Kardec’’ - Educandário Eurípides’’ - Unidade II 9.027
Centro Espírita "Allan Kardec’’ -- Instituto Popular Humberto de Campos 7.334
Centro Sócio Educativo ‘‘Semente Esperança’’ 7.334
Comitê para Democratização da Informática (CDI) 5.642
Conselho Comunitário de Campinas 5.642
Externato "São João" 7.899
Externato "São João" Parque Oziel Unidade II 3.385
Externato ‘‘São João’’ 6.770
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Externato ‘‘São João’’ - Parque Vida Nova - Unidade I 10.155
Grupo Comunitário da ‘‘Criança Feliz" 11.848
Grupo Primavera 10.720
Instituto de Menores "Dom Nery" 6.770
Projeto Gente Nova "PROGEN" 11.284
Seara Espírita ‘‘Joanna D’ Angelis - Núcleo I’’ Gerônimo de Mendonça’’ 7.334
Serviço Social ‘‘Nova Jerusalém’’ 9.027
Sociedade Civil ‘‘Carmelitas da Caridade’’ - Centro Assistencial "Vedruna" 11.284
Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência (SETA) 9.027
Sociedade Feminina de Assistência à Infância- Creche Bento Quirino - U -I 11.284
Sociedade Feminina de Assistência à Infância- Creche Bento Quirino - U -II 12.412
Sociedade Pró Menor ‘‘Barão Geraldo’’ 10.720
SOS - Ação Mulher e Família 5.642
SOS - Adolescente 8.463
União Cristã Feminina 11.284
Centro Municipal de Proteção à Criança e Adolescente (CMPCA) 10.000
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes Antônio da Costa Santos 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila 31 de Março 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Carlos Lourenço 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Costa e Silva 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Esmeraldina 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Formosa 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Ipê 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Nogueira 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Rica 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila União 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim M.ª Rosa 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim Nilópolis 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim Profilurb 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim Santa Rosa 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim São Quirino 2.000,00
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Parque da Floresta 2.000,00
Total R$ 378.000,00

Art. 10º - Os programas acima referidos deverão protocolar no CMDCA, no prazo de
3 dias, contando da publicação desta Resolução para efetivar a liberação, o plano de
aplicação e cronograma de desembolso, conforme determina o Tribunal de Contas.

Campinas, 30 de abril de 2003
PE. ERLY GUILLEN MOSCOSO

Presidente -- CMDCA

(06, 07 e 08/05)

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE --
CMDCA - CAMPINAS

RESOLUÇÃO 15/03
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA --
Campinas, em cumprimento a suas atribuições legais, como órgão deliberativo e
controlador das ações da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no
Município de Campinas, conforme a Lei Federal n.º 8.069/90 -- Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), especialmente nos incisos IV e VI de seu artigo
88 e no § 2º de seu Artigo 260 e na Lei Municipal n.º 6.574/91, alterada pela Lei
Municipal n.º 8.484/95; consideradas as determinações da Lei Municipal n.º 6.905
de 07 de janeiro de 1.992, alterada pela Lei Municipal n.º 7.432/93, conforme
deliberado em reunião do colegiado em 06 de março de 2003,
RESOLVE: 
Alterar as idades dos usuários do Programa ‘‘Centro de Juventude’ -- da União
Cristã Feminina, registrado sob o n.º 107/P02 e P03 a saber: 
P02 - crianças de 07 a 12 anos
P03 - adolescentes de 13 a 17 anos 

Campinas, 05 de maio de 2003
PE. ERLY GUILLEN MOSCOSO

Presidente -- CMDCA 
(06, 07 e 08/05)

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E COM NECESSIDADES ESPECIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS todos os Conselheiros e Suplentes para a Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com
Necessidades Especiais - CMADENE a realizar-se no dia 08 de maio de 2003
nas dependências do NA, última sala à esquerda do prédio sito à Rua Ferreira
Penteado, 1331 - Centro - fundos, com início às 17:30 horas.

Campinas, 05 de maio de 2003
ROSELI BIANCO PIANTONI

Presidente do CMADENE
(06, 07 e 08/05)

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS
- CONDEPACC

COMUNICADO
AUTORIZO a abertura "ad referendum" de processo para estudo de tombamento
do percurso do leito férreo da antiga Estrada de Ferro Mogiana no trecho entre
Campinas até a divisa do Município de Jaguariúna.

Campinas, 28 de abril de 2003
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR.

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(01, 03 e 06/05)

GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL 2003

Vimos pelo presente informar o nome dos 10 selecionados para a mostra Edital
2003, segundo publicação no Diário Oficial do Município no dia 07/01/03 e
retificação no dia 12/04/03. O corpo jurado, composto pelo artista plástico e
curador Sérgio Romagnolo; o curador e crítico de arte Ricardo Resende e a
crítica de arte e jornalista Maria Hirszman, reuniu-se no dia 22 de abril de 2003,
escolhendo os seguintes artistas:
CAMILLE KACHANI RG 15.224.731
CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SAMPAIO RG. 13.761.608
EDOUARD JEAN GUILLAUME DE FRAIPONT RG 18.436.209-X
JOÃO CARLOS DE SOUZA RG. 13.841.989
MARCELO EDMILSON MOSCHETA RG. 38.094.337-2
MARIANA PALMA PEROSA RG. 30.120.656-9S
AMANTHA MOREIRA RG. 18.611.628-7
SÔNIA GUGGISBERG RG. 9.700.860
TATIANA DA SILVA BLASS RG. 29.042.716-2
THIAGO BORTOLOZZO DA SILVA RG. 25.028.915-5

Campinas, 28 de abril de 2003

 VALTER VENTURA DA ROCHA

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

 POMARAPARECIDA FARDIN

Diretora de Turismo e G.T. Memória

(06, 07 e 08/04)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICADO N º 41/03

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,
comunica que durante o mês de MAIO, as sessões de atribuição de aulas serão
realizadas, semanalmente, todas as quartas-feiras, às 9: 00 h. para professores
de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental Regular e EJA e às 14: 00 h. para
professores de Educação Infantil, 1ª a 4ª séries e Educação Especial, no
CEFORMA (Rua Dr. Betim, 520 -- Vila Marieta).
Ficam convocados os professores efetivos, função-pública, função-atividade e
reintegrados judicialmente(anteriormente denominados estabilidade provisória e
contrato indeterminado) que queiram suplementar aulas ou aumentar a carga
horária, conforme Resolução SME 25/02.
Também ficam convocados os professores concursados e classificados (Editais
001/2000 e 005/2002) que ainda não se efetivaram para a escolha de classe e/ou
aulas em substituição de caráter temporário conforme Resolução SME nº
01/2003 e Resolução SME nº 03/2003.
Na sessão de atribuição de aulas/classes será observada a seguinte ordem de
chamada: efetivos, função-pública, função-atividade, reintegrados e os
professores concursados, classificados que não se efetivaram (Editais 001/2000
e 005/2002), cadastrados em ERET, conforme Edital 01/2003.
Excepcionalmente, os professores concursados ou cadastrados do Ensino
Fundamental de 5ª a 8ª séries, poderão escolher aulas de outro componente curricular,
desde que devidamente habilitados, comprovado por meio da apresentação do
Diploma ou Certificado e Histórico Escolar e desde que esgotadas as possibilidades
de escolha dos professores concursados no próprio componente curricular.
Os professores convocados por este Edital poderão escolher as aulas, que forem
apresentadas nas sessões de atribuição, seguindo a ordem de classificação da
atribuição anterior. 
Será considerado desistente o professor que não comparecer na sessão de
atribuição ou que não se interessar pelas aulas/classes existentes para sua
escolha, tendo sido convocada a sua numeração de classificação, salvo se
houver retorno ao início da classificação.
No ato da atribuição os professores deverão apresentar a seguinte documentação
comprobatória: 
- Documento de Identidade
- Comprovante de filhos dependentes (para desempate)
- Anexo 2002 (para os efetivos, função-pública, função-atividade, reintegrados
que já escolheram aulas)
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar (para os
professores concursados e classificados) 
Ensino Fundamental -- 5ª a 8ª séries 
Todos os classificados em todos os componentes curriculares.
Educação Infantil 
Classificados - do nº 1003 ao 1.150
Ensino Fundamental -- 1ª a 4ª série
Classificados - do nº 755 ao 904
Educação Especial
Todos os classificados.
Observação: Este comunicado poderá ser alterado para Educação Infantil e
Ensino Fundamental - 1ª a 4ª séries, se houver necessidade de convocar maior
número de professores, o que será divulgado pelo Diário Oficial do Município.

Campinas, 02 de maio de 2003
CARMEN LUCIA FURRER ARRUDA WAGNER 

Respondendo pela Secretária Municipal de Educação
(03, 06 e 07/04)

PORTARIA FUMEC Nº 28/2003
Nomeação do Concurso Público Referente ao Edital 001/2000

A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para
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Educação Comunitária - FUMEC, usando de suas atribuições e de acordo com
o Concurso Público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor
de Jovens e Adultos, conforme Edital PMC/FUMEC  nº  001/2000,
RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear os professores abaixo relacionados para exercerem, como
Titulares, o Cargo de Professor de Jovens e Adultos, junto à Fundação
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
MARIA APARECIDA GOMES BREGALDA RG- M-4.144.790 
ANNA PEDROSO LINHARES RG- 5.267.899
MARIA DO CARMO COSTA LOPES RG- 4.838.765-4

Artigo2º -Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
Campinas, 05 de maio de 2003

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação - Presidente da FUMEC

RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº06/03
Dispõe sobre as diretrizes que regulamentam o PROGRAMA DE

FORMAÇÃO CONTINUADA, de acordo com o artigo 80 da Lei 6894/91
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para
Educação Comunitária (FUMEC), no uso de suas atribuições legais, estabelece
a Proposta do Departamento Pedagógico para o Programa de Formação
Continuada dos Educadores da Rede Municipal de Ensino, e :
CONSIDERANDO a Escola como o centro do processo político-pedagógico,
enquanto local de produção de saberes, constituindo-se como referência para a
organização do currículo e do Programa de Formação Continuada da Rede
Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO os eixos da Escola Viva: singularidade, participação ativa
e inclusão radical, buscando saberes e demandas originadas no fazer da Escola;
e
CONSIDERANDO a necessidade de investimento em programa de formação
dos educadores, para atender à demanda originada no trabalho pedagógico,
enquanto movimento vivo, refletindo a ação desenvolvida com os alunos, 
RESOLVE:

Artigo 1º- Os objetivos do Programa de Formação Continuada, expressos nas
atividades da Coordenadoria de Formação são:
I- Criar, oportunizar e otimizar espaços formativos de circulação de
experiências, saberes e conhecimentos;
II- Sistematizar as ações dos diferentes lugares onde a formação irá se
desenvolver, a saber: nas unidades educacionais e salas da FUMEC, nos
NAED’s e no Departamento Pedagógico da SME, entre outros, fornecendo
elementos para a reorganização curricular ;
III- Divulgar e socializar resultados dos trabalhos de Formação Continuada
entre os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas e os
profissionais da FUMEC; 
IV- Avaliar os resultados do Programa de Formação Continuada na
aprendizagem dos estudantes das Unidades Educacionais, com análise de
indicadores qualitativos sociais e quantitativos, definidos em conjunto com o
Programa de Avaliação Institucional; 
V- Viabilizar a participação em Programas de Formação Inicial, tais como o
curso de Pedagogia do Programa de Formação dos Professores da Região
Metropolitana de Campinas. 

Artigo 2º- Ficam constituídas as seguintes modalidades de formação:
I- Grupos de Trabalho: visando a uma produção de conhecimento, partindo da
demanda coletiva, estando comprometido com a socialização dos resultados
alcançados, tendo como meta a melhoria da qualidade social da infância e
juventude, no que se refere à aprendizagem;
II- Cursos: com programa e conteúdos definidos, tanto atendendo ao interesse
de cada profissional da educação, como por demanda do projeto político
pedagógico da SME, contribuindo na organização do trabalho pedagógico, com
emissão e validação de certificado.

Artigo 3º- Os Grupos de Trabalho poderão ser organizados pelas Unidades
Educacionais e Núcleos da FUMEC, individualmente ou por agrupamento, ou
ainda pela SME/FUMEC de modo centralizado ou regionalizado pelos
NAED’s.

Parágrafo único -- Os Grupos de Trabalho poderão ser realizados semanal,
quinzenal ou mensalmente, levando-se em conta o desenvolvimento do trabalho
proposto.

Artigo 4º: Poderão participar dos Grupos de Trabalho e dos Cursos
professores, monitores e especialistas da SME/FUMEC independentemente de
sua situação funcional, da função que exercem e de sua jornada de trabalho.

Parágrafo único: Os professores participantes dos Grupos de Trabalho serão
remunerados por 3 (três) horas /aula.

Artigo 5º: Os Grupos de Trabalho e Cursos Centrais serão divulgados
semestralmente, atendendo a demanda originada nas Unidades Educacionais e
nos NAED’s, oferecidos aos profissionais dos diferentes segmentos sem,
necessariamente, particularizar uma categoria profissional.

Parágrafo único: Mantém-se a possibilidade de organização de Grupos de
Trabalho e Cursos específicos por segmentos de profissionais para o
atendimento de suas necessidades particulares.

Artigo 6º- A duração e a periodicidade dos Grupos de Trabalho e dos Cursos
dependerão das especificidades de cada proposta.

Artigo 7º- A divulgação dos Grupos de Trabalho e dos Cursos será feita
através do Diário Oficial do Município, de reuniões da SME/FUMEC com os
profissionais da Educação e via internet.

Artigo 8º- A organização dos Grupos de Trabalho acontecerá de duas formas: 
I- Com um profissional da SME/FUMEC, atuando como coordenador ou
monitor, recebendo até 12 (doze) horas-aula semanais;
II- Grupo auto-gestor, no qual as responsabilidades são partilhadas em função
da demanda do próprio grupo.

Artigo 9º- O professor/coordenador não será dispensado de suas aulas em
função de coordenar Grupo de Trabalho.

Artigo 10- Será incentivada a participação em mais de um Grupo de Trabalho,
porém a remuneração dos participantes incidirá somente sobre um dos Grupos.

Artigo 11- O total de horas trabalhadas pelos professores (incluindo regência
de sala de aula, TD, projetos e Grupo de Trabalho) não poderá ultrapassar as 48
(quarenta e oito) horas/aulas semanais ou 52 (cinqüenta e duas) horas/aula, se
houver acúmulo SME/FUMEC.

Parágrafo único: A participação nos cursos não será remunerada. 

Artigo 12- Os Grupos de Trabalho deverão ser realizados fora do horário das
atividades desenvolvidas em sala de aula e TD.

Artigo 13- A comprovação das horas de participação em Grupos de Trabalho
Centrais, para fins de pagamento ou atestado de horas trabalhadas, bem como
para expedição de certificado de participação nos Cursos será feita através de
impresso próprio fornecido pela SME/FUMEC.
§ 1º-. Os participantes que tiverem freqüência igual ou superior a 90%
receberão certificado.
§ 2º- O professor deverá entregar o comprovante de participação em Grupo de
Trabalho para a Direção da sua Unidade Educacional, para fins de pagamento.

Artigo 14- A emissão de certificados pela SME/FUMEC será regulamentada
por Resolução específica a ser publicada no Diário Oficial do Município.

Artigo 15- Nos casos de Grupos de Trabalho em nível regionalizado e/ou
centralizado, a entrada de um profissional depois do período inicial poderá
ocorrer desde que haja vaga e que o professor monitor/coordenador considere
que seja possível.

Artigo 16- Os Grupos de Trabalho e os Cursos serão avaliados pelos
participantes do grupo, pelo professor/coordenador (no caso de ter um), pela
Coordenadoria de Formação da SME/FUMEC e pela equipe escolar nas
reuniões do Projeto Pedagógico, previstas em calendário.

Artigo 17- Os Grupos de Trabalho divulgarão seus resultados semestralmente
e/ou anualmente em mostras que serão organizadas pela Coordenadoria de
Formação, que se encarregará de sistematizar e divulgar os resultados
alcançados com o trabalho.

Artigo 18- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Campinas, 05 de maio de 2003
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação
(06, 07 e 08/05)

GABINETE DA SECRETÁRIA

CONVOCAÇÃO
CONVOCO os Srs. Conselheiros e Conselheiras do ‘‘Conselho das Escolas
Municipais’’ para a :
Reunião Extraordinária do Conselho das Escolas Municipais
Pauta : Educação Infantil - Agrupamentos
Data: 15/05/2003 -- quinta-feira
Horário: 18h00
Local: Rua Dr. Quirino, 1562 -- 1º andar -- Ed. Aquarius - Centro
Obs: Os Conselheiros poderão continuar utilizando o estacionamento externo
da Prefeitura Municipal de Campinas

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(06, 07 e 08/04)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Protocolo nº: 03/10/25757
Interessado: Luís Augusto Barbosa CortezAssunto: Certidão de Processo
Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, deixo de conhecer do pedido de certidão de inteiro teor
do processo protocolizado sob nº 1434/02 por falta de legitimidade da signatária
para representar o requerente, posto que não juntou ao pedido o devido
instrumento de mandato com poderes específicos para requerer junto à
Administração Municipal.
Protocolo nº: 8127/99 anexo 22137/2000, 13616/2001
Interessado: Vlademir Pires
C.C.: 055.060.170/02 
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
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Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), 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/2000, por se encontrar intempestiva a solicitação do
requerente, nos termos do art. 198 da Lei nº 5.626/85(CTM), e indefiro o pedido
de revisão de lançamento do IPTU/1999 e 2001, visto que os dados e a
metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9927/98, e
alterações. Porém determino a retificação do lançamento a partir do exercício de
2004, alterando-se a área construída para 335,31m2, tipo/padrão/ subpadrão A-2.5
e ano base de depreciação 2000, conforme vistoria realizada em 10/04/2003,
mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nº: 201-1793/2002 anexo 10-02693/2003
Interessado: Luiz Claudio Kanazawa 
C.C.: 055.063.357/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), 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, indefiro o pedido revisão do lançamento do
IPTU/2002 e 2003, mantendo-o como lançado, visto que não há provas da
conclusão da obra para os exercícios requeridos. Porém determino a retificação
do lançamento a partir do exercício de 2004, transformando-se de Territorial para
predial com área construída de 81,60m2, tipo/padrão/ subpadrão A-2.7 e ano base
de depreciação 2003, conforme vistoria realizada em 09/04/2003, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados; nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98 (alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nº: 37830/2002
Interessado: Florindo Marques
C.C.: 047.938.900/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), 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, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU/2002, por se encontrar intempestiva a
solicitação do requerente, nos termos do art. 70 inciso I da Lei nº
11.109/2001. Porém determino a retificação do lançamento a partir do
exercício de 2004, transformando-se de Territorial para predial com área
construída de 92,00m2, tipo/padrão/ subpadrão A-2.0 e ano base de
depreciação 2003, conforme vistoria realizada em 17/02/2003, mantendo-se
os demais dados de áreas e fatores inalterados; nos termos da Lei Municipal
nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo: 02/10/11548
Interessado: Parque Dom Pedro Shopping S.A.
C/C: 055.088.726/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
defiro parcialmente o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU
do(s) exercício(s) de 2002( com cobrança atrasada do exercício de 2001) para
ao imóvel codificado sob nº 055.088.726/03, alterando-se a área do terreno para
476.490,03m2, mantendo-se os demais dados; mantida a incidência do
imposto a partir do exercício de 2001, em face da constatação de que, desde o
exercício de 2000, o imóvel é beneficiado com 03 dos 05 melhoramentos
exigidos pela Lei 5.172/66 e está localizado dentro do perímetro urbano do
Município, de acordo com a Lei 8.161/94; determino seja retificado o
lançamento do exercício de 2003, corrigindo-se a área do terreno para
476.490,03m2, mantidos os demais dados, reemitindo-se o lançamento do
imposto no presente exercício fiscal, com cobrança atrasada dos exercícios de
2001 e 2002 e com o cancelamento dos respectivos débitos; consubstanciado
nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal
nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98
e alterações. Recorro de ofício à Junta de Recursos Tributários em atendimento
ao disposto nos artigos 63 e 64 da Lei 11.109/01, intimado o requerente para
querendo, apresentar suas contra-razões nos termos do artigo 65 da referida Lei.
Protocolo nº: 03/10/00790
Interessado: Alzira de Paula Batista Almeida
C.C.: 348.329.030-09
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 remissão de débito tributário -
Contribuição de Melhoria - Pavimentação referente aos exercícios de 1994, 1995 e
1996, por falta de amparo legal, tendo em vista que o benefício pleiteado é somente
para impostos municipais devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa,
conforme disposto do artigo 1° da Lei 9.950/98, devendo os lançamentos (IPTU e
Taxas Imobiliárias) serem mantidos nos referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo n°: 032653/97
Interessado: Associação Profissional das Industrias de Instalações Elétricas,
Gás, Hidráulicas e Sanitárias de Campinas
C.C.: 055.015.095-03
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor
competente, e atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal n.
11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito Tributário - IPTU relativo
ao imóvel codificado sob n° 055.015.095-03, por não atender a condição disposta
no artigo 1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício
pleiteado, a diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não
ultrapasse a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 41,39), e deixo de conhecer o
pedido de isenção do IPTU/1997 relativo ao imóvel em questão por encontrar-se
intempestiva a presente solicitação os termos do artigo 37 da Lei 5.626/85,
quanto ao mérito, não existe previsão legal para concessão do benefício pleiteado,
devendo os lançamentos (IPTU/Taxas Imobiliárias) serem mantidos no referido
exercício fiscal, nos termos das Leis n°s 8.240/94 e 5.626/85. Determino seja
providenciada a alteração cadastral do imóvel em questão a partir do exercício de
1999, transformando-se de IPTU Territorial para Predial, com área total
construída de 808,10 m2, tipo/padrão/subpadrão de D-3.0, e o ano base para
depreciação 1998, conforme vistoria realizada no local em 03/06/98,
reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas

imobiliárias) no presente exercício fiscal em cobrança atrasada, com o
cancelamento dos respectivos débitos, consubstanciado nos termos da(s) Lei(s)
Municipal (ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
PROTOCOLO: 008250/02
INTERESSADO: José Formentão
C.C.: 042.095.787-02
Assunto: Compensação\Restituição - 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 o pedido de
Compensação\Restituição de Crédito Tributário do IPTU/2000, por falta de
legitimidade do requerente, pois não figura em nossos cadastros como sujeito
passivo do imóvel codificado sob nº 013.881.200-02; do mérito, nada a restituir
por ter havido o pagamento espontâneo do tributo devidamente constituído pela
Fazenda Pública Municipal, não constando dos autos comprovantes de
recolhimentos em duplicidade ou a maior, nos termos dos artigos 45 e 70, II da
Lei 11.109/01 e Instrução normativa 005 de 19/06/02.
Protocolo nº: 71434/2000 
Interessado: J.C. Participações e Administração S/C Ltda
C.C.: 042.026.477/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), 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, indefiro o pedido revisão do lançamento do IPTU/2000 com
cobrança atrasada dos exercícios de 1997 a 1999, visto que a área construída,
o tipo/padrão atribuído, bem como demais dados e cálculos encontram-se
corretos, nos termos da Lei 9927/98, e alterações, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados através de vistoria realizada em 29/09/99-folha 52, e
em 06/03/2003-folha 72v. Porém determino a retificação do lançamento a
partir do exercício de 2001, alterando-se a área construída para 2.340,00m2 e
ano base de depreciação 1978, conforme informações às folhas 75/76,
mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos(IPTU e Taxas Imobiliárias), em
cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98 alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01). Quanto aos
quesitos de inconstitucionalidade alegado pelo requerente em relação ao cálculo
do IPTU e do lançamento da Taxa de Combate e Prevenção a Sinistros, tal
matéria não não será apreciada em instância administrativa, conforme dispõe o
art. 73 da Lei Municipal nº 11.109/01.

WILSON FULAN

Diretor /DRI

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 03/10/26810 - Adalberto Garcia de Oliveira
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo em vista
que o(s) crédito(s) referente ao(s) lançamento(s) de IPTU do(s) exercício(s) de 1993,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001, não se encontram com a exigibilidade suspensa
em função do(s) protocolo(s) nº(s) 12.712/02, 10/13078/03 e 10/13078/03.
Prot. 03/10/26811 - Adalberto Garcia de Oliveira
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo
em vista que o(s) crédito(s) referente ao(s) lançamento(s) de IPTU do(s)
exercício(s) de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2003, não se encontram com a
exigibilidade suspensa em função do(s) protocolo(s) nº(s) 12.713/02. 
Prot. 03/10/27294 - Comercial e Constr. Lima Pacheco Ltda.
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo
em vista que o(s) crédito(s) referente ao(s) lançamento(s) de IPTU do(s)
exercício(s) de 1999, 2000, 2001 e 2002, não se encontram com a exigibilidade
suspensa em função do(s) protocolo(s) nº(s) 6991/66 E 19320/00.
Prot. 03/10/26745 - Elisabeth Marinelli de C. Pacheco
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do art. 12 da Lei nº 11.109/01,
tendo em vista que não foi instruído com toda a documentação hábil que
comprove o alegado (Contrato Social).
Prot. 03/10/27095 - Himalaia Ass. e Adm. de Condom. S/C Ltda.
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do art. 12 da Lei nº 11.109/01,
tendo em vista que não foi instruído com toda a documentação hábil que
comprove o alegado (Procuração).
Prot. 03/10/27184 - Luzia Fermino de S. Santos
Prot. 03/10/27383 - Nelson Jardim
Diante da análise e manifestação do Setor competente e em conformidade com
os dados registrados, INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

Pelo Sr. Secretário,
ENG.º PEDRO ANTONIO BIGARDI:

De João Carlos Ferrari - Protocolo n.º 10/7496/03 (anexo: 35495/79);
"Compareça o interessado".
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. E MEIO AMBIENTE

DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº 1, DE 29 DE ABRIL DE 2003

Re-ratifica a deliberação COMDEMA nº 1/01, de 18 de dezembro
de 2001, que exige o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e
o respectivo Relatório de Impacto Ambiental, relativos às obras de

ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos
O pleno do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE
CAMPINAS, COMDEMA-CAMPINAS, em sua 20ª reunião ordinária, no uso
de suas atribuições legais conferidas na Lei Municipal no 10.841, de 24 de maio
de 2.001, no Decreto Municipal no 13.874, de 4 de março de 2.002, combinado
com a Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1.981, para o efetivo
cumprimento das suas atribuições nos ditames do parágrafo 1o do artigo 187,
artigo 188 e o artigo 189 e seus parágrafos, do Título V, Capítulo IV, da Lei
Orgânica Municipal de Campinas e CONSIDERANDO:

Que o COMDEMA de Campinas vem acompanhando as discussões sobre a
proposta de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, como os demais
setores envolvidos;
Que analisando sob as óticas dos diversos interesses de natureza econômica,
social, integração regional e estratégia global de desenvolvimento, este
COMDEMA participa do debate a partir de sua atribuição legal, atento
principalmente aos impactos sócio-ambientais do referido empreendimento;
Que as recentes decisões das autoridades aceleraram o processo de implantação
do empreendimento;
Que a informação disponível através dos meios de comunicação tem sido
centrada nos aspectos gerais, carecendo, no entendimento dos conselheiros, da
premente necessidade de aprofundar e divulgar, debater e sugerir, a partir de
todos os setores da sociedade, aspectos que são objeto de preocupação, por não
estarem sendo abordados, e que são importantes para a Municipalidade;
Tendo em tela a história de participação positiva deste Conselho em aspectos
de relevância ambiental e econômica para a Cidade,
DELIBERA:
1- Que se faça cumprir as Resoluções CONAMA nº 1/86 e 237/97, exigindo-se
em caráter urgência o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), com o
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relativo ao empreendimento;
2- Que se faça cumprir os imperativos do artigo 182 da Constituição da
República Federativa do Brasil, possibilitando a plena aplicação dos
instrumentos de gestão urbana preconizada na Lei Federal 10.257/01 (Lei das
Diretrizes Gerais da Política Urbana, o Estatuto da Cidade) nos referidos
estudos e na gestão do empreendimento;
3- Que se apresentem os referidos estudos e projetos em Audiências Públicas e
que sejam submetidos à apreciação e parecer final do COMDEMA Campinas,
garantindo-se com transparência os interesses coletivos, e nestas oportunidades
o exercício pleno de construção da cidadania.
4- Designar e habilitar a Comissão Temática de Análise do Território do
COMDEMA de Campinas, para acompanhamento e agregação de subsídios ao
desenvolvimento do projeto da ampliação do Aeroporto Internacional de
Viracopos, com organização de eventos, emissão de pareceres e abertura de
canal de comunicação com a sociedade;
5- Que esta deliberação re-ratifica a Deliberação COMDEMA nº 1/01, de 18 de
dezembro de 2001, ante a ausência de apresentação do EIA-RIMA do referido
empreendimento por parte dos empreendedores; 
6- Que a presente deliberação tem ainda o caráter de representação ao
Ministério Público Estadual ante as obras já em execução no Aeroporto
Internacional de Viracopos.
7- Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário da Deliberação COMDEMA nº 1/01.

CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHÃO

Presidente do COMDEMA - Campinas

(06, 07 e 08/04)

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Em 05 de maio de 2003
Protocolado: 03/10/26236 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. -
Objeto: Contratação de emergência -- serviço de reforma.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a
competência estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal
14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal
8.666/93 a contratação em caráter de emergência da empresa IB
ENGENHARIA S/C LTDA., para execução de obras de reforma do telhado e
recuperação de Centro de Saúde Santa Odila, parcialmente destruído pelas fortes
chuvas ocorridas no município de Campinas em 17 de fevereiro de 2.003, no valor
total de R$ 41.828,23 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e
três centavos), que somente poderá ser pago após a prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal da referida empresa. PUBLIQUE-SE na forma da lei. A
seguir, à Secretaria Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho.
Após, retornem os autos a esta Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO

Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Em 05 de maio de 2003
Protocolado: 03/10/26239 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. -
Objeto: Contratação de emergência -- serviço de reforma.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a
competência estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal
14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal
8.666/93 a contratação em caráter de emergência da empresa MONTANA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., para execução de obras de reforma do
muro de arrimo e drenagem da área externa do Centro de Saúde São Quirino,
parcialmente destruído pelas fortes chuvas ocorridas no município de Campinas
em 17 de fevereiro de 2.003, no valor total de R$ 39.772,27 (trinta e nove mil,
setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), que somente poderá ser
pago após a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da referida
empresa. PUBLIQUE-SE na forma da lei. A seguir, à Secretaria Municipal de
Finanças para a emissão da nota de empenho. Após, retornem os autos a esta
Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO

Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Em 05 de maio de 2003
Protocolado: 03/10/26237 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde -
Objeto: Contratação de emergência -- serviço de reforma.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a
competência estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal
14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal
8.666/93 a contratação em caráter de emergência da empresa CONSTRUTORA
NADIR DOS SANTOS LTDA., para execução de obras de reforma do telhado
do Centro de Reabilitação Física, destruído pelas fortes chuvas ocorridas no
município de Campinas em 17 de fevereiro de 2.003, no valor total de R$
54.636,70 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta
centavos), que somente poderá ser pago após a prova de regularidade para com
a Fazenda Municipal da referida empresa. PUBLIQUE-SE na forma da lei. A
seguir, à Secretaria Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho.
Após, retornem os autos a esta Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO

Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Em 05 de maio de 2003
Protocolado: 03/10/26307 -Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. -
Objeto: Contratação de emergência -- serviço de reforma.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a competência
estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal 14.217/03,
AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93 a
contratação em caráter de emergência da empresa IB ENGENHARIA S/C
LTDA., para execução de obras de reforma dos telhados dos Centros de Saúde
Integração, Esmeraldina, Sta. Lúcia e Paranapanema, danificados pelas fortes
chuvas ocorridas no município de Campinas em 17 de fevereiro de 2.003, no valor
total de R$ 25.543,60 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e
sessenta centavos), que somente poderá ser pago após a prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal da referida empresa. PUBLIQUE-SE na forma da lei. A
seguir, à Secretaria Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho.
Após, retornem os autos a esta Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Em 05 de maio de 2003
Protocolado: 03/10/26306 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. -
Objeto: Contratação de emergência -- serviço de reforma.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a
competência estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal
14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal
8.666/93 a contratação em caráter de emergência da empresa L.F.N. DE ASSIS
JÚNIOR EGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., para
execução de obras de reforma do telhado do Pronto Socorro de Santa Bárbara,
parcialmente destruído pelas fortes chuvas ocorridas no município de Campinas
em 17 de fevereiro de 2.003, no valor total de R$ 16.444,98 (dezesseis mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), que somente
poderá ser pago após a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da
referida empresa. PUBLIQUE-SE na forma da lei. A seguir, à Secretaria
Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho. Após, retornem os
autos a esta Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

Protocolado: 03/10/27085
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Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Contratação de emergência -- aquisição de equipamentos
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a
competência estabelecida pelo artigo 8º, § único do Decreto Municipal
14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal
8.666/93 a contratação em caráter de emergência da empresa CIRÚRGICA
ÁVILA LTDA., para fornecimento de (dois) equipamentos Cardioversor com
monitor, para as ambulâncias UTI Móveis da Secretaria Municipal de Saúde, no

valor total de R$ 14.441,20 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
vinte centavos). PUBLIQUE-SE na forma da lei. A seguir, à Secretaria
Municipal de Finanças para a emissão da nota de empenho. Após, retornem os
autos a esta Secretaria para prosseguimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Convite nº 021/2003 - Protocolo C 003.04.2003 -- Objeto: Permissionamento de
área com 20,00 m2 (vinte metros quadrados) sala nº 01 no ML 01, no qual
destina-se a escritório administrativo para as seguintes atividades: Corretora de
Seguros e Representações Comerciais. COMUNICADO: O Sr Diretor Presidente
da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social.
RESOLVE: A vista da homologação da decisão da Comissão Permanente de
Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa
ECO-CAMP CORRETORA DE SEGUROS LTDA., cujo valor ofertado foi de
R$ 3.103,00 (três mil, cento e três reais) para pagamento à vista.
Convite nº 022/2003 - Protocolo C 004.04.2003 -- Objeto: Permissionamento
de área com 20,00 m2 (vinte metros quadrados) sala nº 02 no ML 02, no qual
destina-se a comercialização de ovos. COMUNICADO: O Sr Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão da Comissão
Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve
adjudicar o Sr. GERALDO FERREIRA LOBO JUNIOR., cujo valor ofertado
foi de R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais) para pagamento em 06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas.
Concorrência Registro de Preços nº 005/20023- Protocolo C 009.02.2003 --
Objeto: registro de preços de salsicha para o Programa de Alimentação Escolar.
COMUNICADO: O Sr Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da
homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo
Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA, cujo valor registrado é de R$ 3,28
(três reais e vinte e oito centavos) p/ kg.

AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Protocolo C 023.02.2003 -- Processo nº 003/2003 -- Contratação Emergencial --
Contrato nº 010/2003 -- Aditamento nº 012/2003. -- Empresa: CORPORATE
SERVICE LTDA -- CNPJ Nº 02.867.931/0001-17. -- Vigência: 18/04/2003 à
17/05/2003. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 014/03 - Protocolo nº 152/03 - Compra Direta nº 072/03
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: Instituição Assistencial Emmanuel
Objeto: Contratação de tratamento ambulatorial especializado em dependência
química para funcionário da EMDEC.
Valor Total: R$ 1.680,00
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Diretor Presidente

HOSPITAL MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL ‘‘DR. MÁRIO GATTI’’

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Aviso de Julgamento de Habilitação

PROTOCOLO Nº 747/03
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/03 - Aquisição de Carnes, frios e embutidos.A
Comissão Permanente de Licitações, após apreciação dos documentos
apresentados na licitação epigrafada, DECIDE:
1) HABILITAR para a fase posterior do certame as empresas abaixo
discriminadas:
J.J. ANTONIOLI & CIA. LTDA.
NEW QUALITY IND. COM. CARNES E PROD. ALIMENTÍC. LTDA.
Em não havendo recurso, a abertura dos envelopes propostas se dará às 09h00 do
dia 15/05/2003. Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de
Licitações deste Hospital, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 05 de maio de 2003
A COMISSÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROTOCOLO Nº 846/03
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente ao conserto de Respirador
Inter-3 e Blender marca Intermed. E Umidificador Misty-3, com base no artigo
25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
FIRMA: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSP. LTDA., no valor
de R$ 1.084,22 (Um mil, oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Campinas, 22 de abril de 2003
ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente do H.M.M.G.

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

HABILITAÇÃO
Convite: 2003/51 -- Cadeiras Giratórias. Habilitadas: Jobema Indústria e
Comércio de Móveis Ltda. e IT Comercial Ltda.

EDITAL
Tomada de Preços N. 16/2003 - Objeto: Aquisição de óleos, graxa e
querosene. Entrega dos envelopes até às 9h do dia 28.05.2003, à Avenida da
Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - SP, no Piso 1 - Asa 2, Setor de
Processamento de Compras. Abertura no mesmo dia às 9h15min. 
Tomada de Preços N. 17/2003 - Objeto: Aquisição de areia lavada
(média/grossa). Entrega dos envelopes até às 15h do dia 28.05.2003, à Avenida
da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - SP, no Piso 1 - Asa 2, Setor de
Processamento de Compras. Abertura no mesmo dia às 15h15min. 
Tomada de Preços N. 18/2003 - Objeto: Aquisição de (pontalete, tábuas,
pranchas e vigas). Entrega dos envelopes até às 15h do dia 29.05.2003, à
Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - SP, no Piso 1 - Asa 2,
Setor de Processamento de Compras. Abertura no mesmo dia às 15h15min. 
Editais gratuitos disponíveis das 8h às 12h e 13h30min às 16h no endereço
acima e na Internet (http://www.sanasa.com.br).

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI
Presidente da Comissão de Julgamento

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

ANTONIO CARLOS QUARIGUASI DA FROTA NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO Nº 2415/98, QUE LHE MOVEU LINCOLN ASSAD
A DOUTORA MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA,

JUÍZA DE DIREITO DA 9a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP
Faz saber, ao público em geral que, no próximo dia 12 de MAIO de 2003, às
14:00 horas, o porteiro dos auditórios apregoará em 1a. PRAÇA pelo valor
igual ou superior ao da avaliação, no valor de R$ 126.820,00 (Cento e vinte e
seis mil oitocentos e vinte Reais), e caso não haja licitante, apregoará em 2a.
PRAÇA, no dia 23 de maio às 14:00 horas, a quem mais der, o seguinte imóvel
penhorado nos a quem mais der, o seguinte imóvel penhorado nos autos acima:
’’Imóvel localizado na Av. Imperatriz Leopoldina, no. 209, Vila Nova,
matrícula no. 27.840, da 2o. CRI de Campinas/SP. "Fica o executado intimado
das designações supra, caso não seja encontrado para intimação pessoal. Não
consta dos autos a existência de ônus.

Comarca de Campinas, 19 de Março de 2003
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLICE NOGUEIRA

Juíza de Direito

DIVERSOS
EDITAL DE FUNDAÇÃO

CONVOCAMOS os moradores da Praça dez (10) do Parque São Quirino para
Assembléia de Fundação e Eleição da Associação doa Moradores do Núcleo
Residencial Parque Novo São Quirino. Dia 18/05/03, às 10h00 no barracao da
Vila Nogueira, Rua Luiza de Gusmão 5/40.

AMELINA FERREIRA DE SOUZA

Líder Comunitária
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Cultura prepara série de atividadesCultura prepara série de atividadesCultura prepara série de atividadesCultura prepara série de atividadesCultura prepara série de atividades
em homenagem a Carlos Gomesem homenagem a Carlos Gomesem homenagem a Carlos Gomesem homenagem a Carlos Gomesem homenagem a Carlos Gomes

O compositor que colocou
índio cantando em italiano e foi
considerado o maior autor de
óperas das Américas, não mais
terá uma semana dedicada a sua
obra. Por iniciativa do Governo
Democrático e Popular e das
entidades que integram a comis-
são organizadora do evento, o
maestro Carlos Gomes será ob-
jeto de estudo de maio a setem-
bro deste ano, com uma série
de atividades que vão desde pes-
quisas em museus a
performances artísticas.

O projeto tem início com as
festividades do centenário da
Escola Estadual Carlos Gomes,
de 13 a 16 de maio, apoiadas
pela Secretaria Municipal de Cul-
tura, Esportes e Turismo. Ainda
durante o primeiro semestre, a
parceria com a Secretaria de
Educação irá possibilitar aos
professores da rede municipal
visitas ao Centro de Ciências, Le-
tras e Artes, onde está instalado
o Museu Carlos Gomes, quando
irão participar de palestras so-
bre o músico. Em agosto, no
mesmo local, será a vez dos es-

compositor, em julho, no aniver-
sário de Campinas. O mesmo
programa será levado ao Festi-
val de Campos do Jordão, um
dos mais importantes da cena
erudita do país. Para setembro,
será realizada a Cortina Lírica com
trechos da ópera Lo Schiavo.

Em julho, a novidade está na
performance que irá revisitar a
passagem de Santos Dumont a
Campinas, no lançamento da pe-
dra fundamental do monumen-
to-túmulo de Carlos Gomes. Ha-
verá também solenidade no local
onde nasceu o compositor (hoje
há uma placa indicativa na rua
Regente Feijó, 1.251, com a rua
Bernardino de Campos) com
apresentação da Banda Carlos
Gomes e intervenções teatrais.

Um projeto de publicação
contendo a história de Campinas,
com datas, movimentos e acon-
tecimentos sociais será lançado
em setembro. O primeiro fascí-
culo irá abordar Carlos Gomes
com texto da pesquisadora e
musicóloga Lenita Nogueira. As
publicações serão destinadas à
rede municipal.

Carlos Gomes, homenagens de maio a setembro

tudantes conhecerem a história,
obra e curiosidades da vida do
compositor.

Ainda dentro do contexto pe-
dagógico, está prevista a reali-
zação de concurso de redação
e desenho: os alunos irão con-
ceber os trabalhos a partir da

audição de obras de Carlos Go-
mes.

A Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Campinas, que já vem
dedicando vários de seus con-
cer tos à música do autor
campineiro, irá intensificar os
programas com o Tributo ao

A Escola Estadual Carlos Go-
mes atravessou o século passa-
do e marca a história de Campi-
nas ao completar 100 anos no
dia 13 de maio. Inaugurada em
1903, ainda com o nome de Es-
cola Complementar de Campinas,
a primeira sede foi instalada na
rua 13 de maio, esquina com a
avenida Francisco Glicério.

O prédio atual, na avenida
Anchieta, com suas escadarias de
mármore italiano, ladrilhos im-
portados da Alemanha, e um belo
traçado arquitetônico foi inaugu-
rado em 14 de abril de 1924.
Durante um século de existência,
a Escola passou por diversas
reformas. Em maio de 1982, o
prédio foi tombado pelo Conse-
lho de Defesa do Patrimônio His-
tórico do Estado de São Paulo e,

Escola que leva nome do maestro faz 100 anosEscola que leva nome do maestro faz 100 anosEscola que leva nome do maestro faz 100 anosEscola que leva nome do maestro faz 100 anosEscola que leva nome do maestro faz 100 anos

em 1997, pelo Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico de
Campinas. Atualmente, a Escola
conta com 2.200 alunos, 110
professores e 32 funcionários.

A unidade desenvolve uma
série de projetos pedagógicos,
como o Coral dos Alunos do

Ensino Fundamental, com 100
vozes masculinas e femininas,
o Grupo de Teatro Amador e a
fanfarra. Nomes conhecidos
das ar tes passaram pela
Carlos Gomes, como as atri-
zes Regina Duarte e Cláudia
Raia, o escritor Rubem Alves, o

prefeito Antonio da Costa San-
tos, entre outros. Para marcar
o centenário, a Carlos Gomes
irá oferecer à população uma
série de atividades que irá
revisitar a história do  estabe-
lecimento e do seu ilustre
patrono.
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Escola Estadual Carlos Gomes, que comemora 100 anos no dia 13 de maio

Os concursos da pro-
gramação do Dia Mundial da
Água continuam recebendo
inscrições. Água e Vida pra
Todos é o tema para os
concursos de fotografia e
vídeo. Os participantes po-
derão inscrever até dois tra-
balhos. Para vídeos, as ca-
tegorias são Amador
Infanto-Juvenil, Amador
Adulto e Profissional. Para
fotografias, são Amador
Infanto-Juvenil, Amador
Adulto, Profissional e
Fotojornalismo.

A premiação para os
vídeos será em dinheiro e
para as fotografias serão
câmeras digitais. Os concur-
sos de foto e vídeo rece-
bem inscrições no Palácio
dos azulejos, das 9 às 12
horas e das 14 às 17 ho-
ras. O telefone é (19) 3705-
8005.

O concurso Gotas de
Poesia será dividido em
duas categorias: menores e
maiores de 16 anos. Serão
selecionados 6 trabalhos de
cada categoria que recebe-
rão menção honrosa. O pri-
meiro lugar de cada uma
receberá prêmio em dinhei-
ro no valor de R$ 1 mil.

As inscrições podem
ser feitas na Biblioteca Pú-
blica Municipal Prof. Ernesto
Manoel Zink (telefone (19)
3735-0423).

Os trabalhos seleciona-
dos de poesia e fotografia
serão impressos no calen-
dário Sanasa em 2004 e as
produções em vídeo ficarão
no acervo do MIS. Podem
participar dos concursos,
residentes de Campinas e
região.


