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DECRETO Nº 15.431 DE 04 DE ABRIL DE 2006
Altera a Denominação de Unidade Administrativa da

Estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Lazer, e dá outras Providências

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 23 da Lei nº 10.248, de 15 de setembro
de 1.999, que permite o remanejamento de unidades administrativas de um
para outro órgão, visando atender as necessidades e a racionalização das
atividades administrativas, redefinindo-se suas atribuições,
DECRETA:

Art. 1º A Coordenadoria Setorial de Pesquisa e Informação Histórica Cultural,
subordinada a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, passa a ser
denominada Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos.

Art. 2º Compete à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de
Investimentos Culturais e Esportivos, da Secretaria de Cultura, Esportes e
Lazer, a gestão administrativa e financeira do Fundo de Investimentos
Esportivos, criado pela Lei Municipal nº 12.352, de 10 de setembro de 2005,
e do Fundo de Investimentos Culturais, criado pela Lei Municipal n° 12.355, de
10 de setembro de 2005.

Art. 3º Fica movido para a estrutura da Coordenadoria Setorial de Gestão dos
Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos, um cargo de Chefe de Setor,
constante do Anexo II, da Lei n° 9.340, de 1° de agosto de 1997.
Parágrafo único. O cargo mencionado no caput deste artigo responderá pela
área de contabilidade da Coordenadoria.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto
n° 15.383, de 20 de fevereiro de 2006.

Campinas, 04 de abril de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário de Assuntos Jurídicos
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário de Cultura, Esportes e Lazer
REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 05/10/51216,
EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

EXPEDIENTE  DESPACHADO PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
Em 05 de Abril de 2006

De Secretaria Municipal de Saúde - Protocolado n.º 06/10/16.842 PG
À vista dos pareceres de fls. 53 - 58 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que
indicam a ausência de impedimentos legais, e em cumprimento ao mandado
judicial, bem como a autorização de despesa efetuada pela Secretaria Municipal
de Saúde à fl. 59, RATIFICO aquele Ato, nos termos do que prevê o artigo 26
da Lei Federal n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 11.107/05. Após
a publicação, restitua-se àquela Secretaria para as demais providências.
De Real Sociedade Portuguesa de Beneficência/SMS - Protocolado
n.º 02/10/11.214 PG
À vista dos pareceres de fls. 283 – 286 e 287/verso – 288 da Secretaria Municipal
de Assuntos Jurídicos, APROVO a minuta de termo aditivo de fls. 232/233 e
AUTORIZO o aditamento ao Termo de Convênio firmado entre o Município de
Campinas e a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência e respectivo repasse da
verba no valor de R$ 4.004,80 (Quatro mil e quatro reais e oitenta centavos), em
face da adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais
Filantrópicos no Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com a Portaria n.º 172,
de 26 de janeiro de 2.006 do Ministério da Saúde; À Secretaria Municipal de
Administração, para a formalização do termo próprio.
De Suely de Fátima Tozelli Menegon – Protocolado nº 81/33160
Diante do parecer do Diretor Previdenciário do CAMPREV às fls. 70 e da
manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV às fls. 74, AUTORIZO o
pedido de aposentadoria da servidora Suely de Fátima Tozelli Menegon a partir
de 01/04/2006. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Secretaria Municipal de Saúde – Protocolado n.º 51.595/98
À vista da solicitação de fls. 438 – 439 da Secretaria de Saúde e diante dos
pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos às 442 – 447, que acolho,
AUTORIZO o reconhecimento do débito apontado. Assim, DEFIRO seja
liquidado o valor de R$ 128.333,40 (Cento e vinte e oito mil, trezentos e
trinta e três reais e quarenta centavos), em favor de Sâmara Comercial e
Construtora Ltda., a título de indenização, relativo aos aluguéis devidos de 15/
05/06 a 19/02/06, período em que a relação locatícia vigorou sem base

contratual, determinando à Secretaria de Saúde a adoção das providências cabíveis,
em especial, o empenho da referida despesa, e após, a remessa do expediente à
Secretaria de Finanças para pagamento. Por fim, considerando as circunstâncias
apresentadas, dispenso a análise do DPDI quanto aos procedimentos enumerados
no Decreto nº 13.837/02 e na Ordem de Serviço nº 610/02.
De Secretaria Municipal de Saúde – Protocolado n.º 52.691/99
À vista da solicitação de fls. 388 – 389 da Secretaria de Saúde e diante dos pareceres da
Secretaria de Assuntos Jurídicos às 392 – 397, que acolho, AUTORIZO o reconhecimento
do débito apontado. Assim, DEFIRO seja liquidado o valor de R$ 26.100,00 (Vinte e seis
mil e cem reais), em favor de Sâmara Comercial e Construtora Ltda., a título de
indenização, relativo aos aluguéis devidos de 01/06/05 a 21/02/06, período em que a
relação locatícia vigorou sem base contratual, determinando à Secretaria de Saúde a
adoção das providências cabíveis, em especial, o empenho da referida despesa, e após, a
remessa do expediente à Secretaria de Finanças para pagamento. Por fim, considerando
as circunstâncias apresentadas, dispenso a análise do DPDI quanto aos procedimentos
enumerados no Decreto nº 13.837/02 e na Ordem de Serviço nº 610/02.
De SANASA/CAMPINAS – Protocolado n.º 04/10/31.890 PG
Nos exatos termos do pedido, e considerando ainda, as manifestações da Secretaria
de Assuntos Jurídicos às fls. 20/v.º - 22, AUTORIZO a elaboração de Decreto de
Permissão de Uso de área pública à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A – SANASA-CAMPINAS, nos termos da minuta acostada às fls. 11 – 13. À
SMAJ/DPG-CSADP para as demais providências, inclusive, a elaboração do Decreto.
De Ednéia Aparecida Luiz Navarro – Protocolado n.º 05/10/52.556 PG
À vista dos pareceres emitidos pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
às fls. 32 – 37, INDEFIRO o presente pedido de ressarcimento, uma vez não
observados os procedimentos constantes da Ordem de Serviço n.º 580/99. À
SMAJ/DPDI, para ciência à interessada e posterior arquivamento.
De Secretaria Municipal de Saúde – Protocolado n.º 0388/02
À vista da solicitação de fls. 206 – 207 da Secretaria de Saúde e diante dos pareceres
da Secretaria de Assuntos Jurídicos às 208 – 213, que acolho, AUTORIZO o
reconhecimento do débito apontado. Assim, DEFIRO seja liquidado o valor de R$
4.450,28 (Quatro mil, quatrocentos e cinqüenta reais e vinte e oito centavos), em
favor da proprietária, a Sra. Leonilda Vançan de Barros, a título de indenização,
relativo aos aluguéis devidos em atraso, relativos ao período de 10/06/05 a 19/02/
06, determinando à Secretaria de Saúde a adoção das providências cabíveis, em
especial, o empenho da referida despesa, e após, a remessa do expediente à Secretaria
de Finanças para pagamento. Por fim, considerando as circunstâncias apresentadas,
dispenso a análise do DPDI quanto aos procedimentos enumerados no Decreto nº
13.837/02 e na Ordem de Serviço nº 610/02.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.  SECRETÁRIO
DE  ADMINISTRAÇÃO
Em 05 de abril de 2006

Processo Administrativo n.º  05/10/51.036  Interessado: SMA – DETI
Referência: Pregão Presencial n.º 008/2006 Objeto: Registro de Preços de
querosene e lubrificantes.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto
do art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, com
fulcro na Ata de Registro de Preços n.º 038/2006, a despesa no valor total de R$
77.126,18 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e dezoito centavos), a favor
da empresa Pefil Comercial Ltda., para o fornecimento dos itens 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
À Coordenadoria de Planejamento - DCC, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, ao Departamento de Transportes Interno, para
gerenciamento e emissão da Ordem de Fornecimento.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Administrativo nº  05/10/44.379 - Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde - Assunto: Tomada de Preços nº 001/06 - Objeto:
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de
manutenção predial das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campinas,
com fornecimento de materiais.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de
Saúde, após análise das propostas apresentadas na licitação sob referência, decide
por CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa EMATEC
ENGENHARIA E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO LTDA., para os lotes 01, 02,
03, 04 e 05, com o percentual de desconto ofertado de 24,5% (vinte e quatro e
meio por cento) sobre o Sistema de Orçamentos Volare para cada lote. A classificação
das propostas das demais empresas encontra-se em planilha de fl. 901.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria de Saúde, localizada à
Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP) nos horários de 08h30 às
12h00 e das 14h00 às 16h30.

Campinas, 04 de abril de 2006
ELLEN CRISTINA ANGELO COSTA LINO

ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES
ISABEL AP. LANGE SARDINHA
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EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.  SECRETÁRIO
DE  ADMINISTRAÇÃO
Em 05 de abril de 2006

Processo Administrativo: 05/10/58.220 Interessado: Secretaria Municipal
de Educação (SME) Pregão Presencial nº 029/2006 Objeto: Aquisição de
materiais de papelaria.

CANCELAMENTO DE ITEM E HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art.
3º, inciso II do Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
1. CANCELAR o item 09 por não haver proposta em condição de cotejo, e
2. HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 029/2006, referente à aquisição de
materiais de papelaria, com os respectivos valores totais para os itens indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
ARTEC COMERCIAL LTDA. - EPP, para os itens 01, 05, 07, 10, 12, 13, 14
e 16 com o valor total de R$ 18.965,42 (dezoito mil novecentos e sessenta e
cinco reais e quarenta e dois centavos);
COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. - EPP, para os itens 04, 08 e 11
com o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
SIRLENE B. DA SILVA S. DE MELO ME, para o item 03 com o valor total
de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e
SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA., para os itens
02, 06 e 15 com o valor total de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1- à Secretaria Municipal de Educação, para autorização de despesa nos termos
do Decreto Municipal nº 14.217/03, após o cumprimento do disposto no § 2º
do Art. 7º do Decreto Municipal nº 15.374/06;
2- à equipe de apoio do Pregão Presencial, para registro da homologação no
Sistema de Informação Municipal - SIM;
3- à Secretaria Municipal de Educação, para emissão de empenhos e demais
providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Em 04 de abril de 2006
Processo Administrativo: 05/10/51.860 Interessado: Secretaria Municipal
de Educação Assunto: Pregão Presencial nº 009/2006 Objeto: Aquisição de
equipamentos eletro-eletrônicos para as unidades educacionais e órgãos da
Secretaria Municipal de Educação.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 3° do Decreto Municipal n° 14.217/03 e suas alterações,
AUTORIZO as despesas em favor das empresas abaixo relacionadas:
- COMERCIAL ESTEVES RIBEIRÃO PRETO LTDA – EPP, para os itens
02, 04, 06 e 10, com o valor total de R$ 37.541,60 (Trinta e sete mil,
quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos);
- TROPIC’S COMERCIAL LTDA, para os itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 12 e
13, com o valor total de R$ 51.491,70 (Cinqüenta e um mil, quatrocentos e
noventa e um reais e setenta centavos).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1- à S.M.A. - equipe de apoio do Pregão Presencial, para registro da homologação
no Sistema de Informação Municipal – SIM;
2- ao Departamento Central de Compras para anotações, e
3- à Secretaria Municipal de Educação, para emissão de empenhos e demais
providências.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS

O Conselho Municipal de Atenção as Pessoas com Deficiência e Necessidades
Especiais no uso das suas atribuições legais COMUNICA a relação dos Delegados
de Campinas eleitos na I Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, realizada em São Paulo, no dia 30 de março de 2006, que irão ter
direito a voz e voto na I Conferencia Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, a ser realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2006, em Brasília.
1. ANTÔNIO DE PAULA
2. IDA CÉLIA PALERMO
3. JORGE MÁRCIO PEREIRA DE ANDRADE
4. ROSELI BIANCO PIANTONI
5. SHIRLEY SILVA

Campinas, 04 de abril de 2006
SHIRLEY SILVA

Presidente do CMADENE
(05, 06 E 07/04)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA 337
Aos 01 dia do mês de fevereiro de 2006, com início às 9: 00 horas e 50 minutos,
realiza-se na Vila Manoel Freire, a trecentésima trigésima sétima reunião do Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, sob a presidência
de Francisco de Lagos Viana Chagas, com os convidados: Fernando V. Pupo da
SEHAB/COHAB, Maria José Trindade Martines da Caixa Econômica Federal e
Henrique Bianco da HM Engenharia e Construções Ltda. e com a presença dos
seguintes conselheiros: José Vasconcelos Travassos Sarinho, titular do Gabinete do
Prefeito Municipal – Hélio Carlos Jarretta, titular da Secretaria Municipal de
Urbanismo - Luís Fernando Passos de Souza, titular da Secretaria Municipal de
Infra-Estrutura - Daniel Giatti Assis, titular da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Carlos Henrique Pinto, titular da
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania – Sandra Maria Geraldi
Milne-Watson, titular da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) –
Fernando Vernier, titular do Conselho Municipal de Turismo – Leôncio Menezes,
titular do Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA) – Orlando Rodrigues Ferreira,
titular da Associação Campineira de Imprensa (ACI) – Marco Antonio Pires Rocha,
titular de Museologia - Herberto Aparecido Guimarães, conselheiro emérito.
ORDEM DO DIA: Apresentação da definição de intervenções na Vila Manoel
Freire conforme publicação no Diário Oficial do Município do dia 27 de janeiro de
2006. O Secretário de Cultura e presidente do CONDEPACC abriu a reunião
explicando a necessidade de se convocar essa reunião extraordinária, por ser de
interesse do patrimônio cultural - Vila Manoel Freire. Lembrou que na última
reunião de Dezembro de 2005, solicitou à CSPC que fizesse um levantamento
apontando os equipamentos históricos que deveriam ter uma atenção urgente para
evitar abandono e destruição como o que está acontecendo na Vila. Agradece a
presença dos representantes da Caixa Econômica Federal, a SEHAB/COHAB e a
HM Engenharia e Construções Ltda. Passou a palavra para a representante da
Caixa Econômica Federal, Maria José Trindade Martines, que falou sobre a parceria
sobre um projeto iniciado há mais ou menos 3 anos juntamente com a CSPC, órgão
técnico do CONDEPACC, para o restauro e reconstrução da Vila Manoel Freire.
Projeto esse que ao seu término poderá abrigar aproximadamente 30 famílias com
todas as condições de segurança e habitabilidade. Houve o interesse por parte da
Construtora HM e a expectativa é que se chegue a uma definição, com o recurso
necessário. O presidente Francisco de Lagos relatou que esteve na Vila há alguns
dias atrás juntamente com o pessoal da HM Engenharia e Construções Ltda., sendo
feito um levantamento que culminou na constatação da deterioração do local,
nestes últimos dois anos. Está muito preocupado de que nesse mês de fevereiro, haja
maiores problemas por conta das chuvas que costumam cair, como por exemplo o
madeiramento que está podre. O conselheiro Herberto Guimarães colocou como
exemplo clássico o Solar Visconde de Indaiatuba, que após um sinistro, foi reerguido
aos moldes do anterior e que principalmente com relação ao madeiramento já tem
jurisprudência aprovada. Fernando V. Pupo da SEHAB/COHAB disse que a princípio
quando o projeto foi apresentado pela primeira vez, as condições do conjunto Vila
Manoel Freire era mais íntegro, as telhas tinham condições de serem reaproveitadas
e as faltantes seriam colocadas de forma menos impactante. Acredita que em
função dos limites do programa deve-se manter a volumetria, tentando se manter
o máximo da história. Escorar e reforçar para se ter a reconstrução original seria
impossível, pois foi construída há quase um século. Deve-se manter a identidade do
local, mas refazendo, com materiais o mais próximo do original e mantendo as
fachadas. A Capela deve ser recuperada e o Castelo que não era parte do projeto
original se refaz, tentando manter os padrões. Henrique Bianco da HM Engenharia
e Construções Ltda. informou que trabalha a mais de 25 anos com a Caixa Econômica
Federal e que esse projeto chamou a atenção pelo que fará pelo bairro. Será uma
intervenção muito agressiva mas que mostrará à população a viabilidade desse tipo
de projeto. A reconstrução/restauro das casas da Vila Manoel Freire terá como
público alvo a população com renda de um salário até cinco salários mínimos, com
garantia de funcionabilidade e habitabilidade, mas que há necessidade de ter um
número fechado, sem correção das unidades a serem restauradas. É um contrato
fechado com a Caixa Econômica Federal. A tentativa será de manter o máximo das
características, mas com construção nova e que a CPFL assumirá a parte elétrica.
São necessárias parcerias para poder fechar o custo. Cada casa com valor diferenciado
de outra casa. O prazo para término da obra será de 8 meses e a preocupação da
Construtora é ter o dinheiro em mãos para poder fazer, preservando o máximo mas
com definição do que poderá ser demolido e reconstruído nas mesmas características.
O presidente do CONDEPACC Francisco de Lagos disse estar muito preocupado e
que há necessidade de revisão rápida na proposta inicial, não pode demorar mais.
Maria José Trindade Martines representante da Caixa explicou que a análise está
pronta, o que está faltando é a definição. A coordenadora da CSPC Daisy Serra
Ribeiro colocou que a Vila poderia ser refeita mantendo-se o conceito básico de
casas populares e mantendo-se os traçados do arruamento. A Vila nestes dois últimos
anos foi muito deteriorada; deve-se recuperar o que for possível, mesmo que se
utilize equipamento moderno e atualizado. O Conselho já aprovou essa idéia e foi
bastante aberto para a adequação necessária. Foi feito um decreto deliberando sobre
o conceito de Vilas, pois não existia uma legislação sobre o assunto e não poderia
ser utilizado o conceito de condomínio. Falou sobre o “Castelo” que tem
aproximadamente 100 m2, tem um porão, é um bom espaço e que poderia através
da Lei Rouanet ser feita uma parceria com o empreendedor. O engº Henrique
Bianco da HM Construtora explicou que poderia ser feita a reconstrução recuperando
com os mesmos materiais, mas não saberia informar sobre o custo e teria que
verificar a fundação do prédio. O presidente questionou sobre o porque da intervenção
não ter acontecido, uma vez que o alvará de aprovação é de julho de 2004. Ao que
o conselheiro Herberto Guimarães respondeu ser de ordem política, falta de vontade
política para a intervenção. Explicou também que o CONDEPACC se preocupa
com a fachada e a volumetria, mas que o uso não é de competência do Conselho. O
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espaço tombado é uma lembrança da história para as gerações futuras. O presidente
disse que a partir do momento que foi motivo de deliberação pelo Conselho, a CSPC
deve acompanhar a Construtora no que imediatamente deve ser feito. Deve haver
uma sinergia entre a Construtora e a Coordenadoria, analisando o que na Vila é de
uso comum, o que é possível recuperar e intervir urgentemente. O conselheiro
Orlando Rodrigues Ferreira observou que já foi analisado e deliberado pelo Conselho,
é melhor perder uma parte do que tudo, se houver necessidade de demolir alguma
coisa para reconstruir não será um falso histórico. Devemos preservar o patrimônio
tangível e o intangível. O vereador Jorge Roberto Schineider, convidado do
presidente, como representante da Vila Industrial e como morador, se preocupa
com os que moram dentro da Vila Manoel Freire. Tudo deve ser feito com segurança.
Pede que essa intervenção se cumpra logo e tem certeza que assim que houver esse
restauro, outros proprietários se interessarão em restaurarem suas casas. Pede que
nessa reunião se concretize o que for necessário para o bem de Campinas e pela Vila
que não pode ficar à mercê das chuvas e da deterioração. Desculpa-se por ter que se
ausentar, mas tem um compromisso urgente na Câmara Municipal. O conselheiro
José Fernando Vernier propõe se estudar a possibilidade de após o restauro, se
transformar a Vila em ponto turístico, podendo inclusive se constituir de renda para
a população residente no local. Poderá ser elaborado um projeto envolvendo a
população local. O presidente sugeriu que o espaço pode ser ocupado e o local
transformado em uma vila de artesãos, morando e ali mesmo produzindo. Pede à
representante da Caixa Econômica Federal que analise a possibilidade desse tipo de
projeto que está sendo feito na Vila, possa ser extensivo a outros proprietários de
outros imóveis tombados, de maneira individual. Maria José T. Martines informou
ser uma coisa nova, isolada, pode verificar desde que seja feita uma amarração de
que a pessoa que fizer esse tipo de restauro permaneça residindo no local. Fernando
V. Pupo representante da SEHAB/COHAB se dispôs integrar-se a esse projeto, pois
o que falta aos proprietários são caminhos para restaurarem seus bens, deixa isso
como uma sugestão e urgência. Com relação à Vila será feito um levantamento
sócio-econômico com as famílias que aqui estão residindo, tranquilizando-as quanto
ao seu futuro. O presidente fez o encaminhamento: em fase de anterior aprovação
do projeto pelo CONDEPACC e todos os órgãos da Prefeitura, com
acompanhamento do conselheiro Herberto Guimarães de manter a volumetria,
fachada, traçados e reaproveitamento de todo material possível, com deliberação
da Construtora HM e da Caixa Econômica Federal, a coordenadoria da CSPC
deverá atuar com dois profissionais do setor como órgão de apoio e suporte para a
equipe que estará trabalhando no local. E que o conselheiro José Fernando Vernier,
juntamente com o diretor de Cultura Henrique Lian extreitem a destinação da
memória e uma comunicação produtiva, juntando o artesanato com a comunidade
produtiva e o turismo. Maria José T. Martines expõe que o ponto nevrálgico é o
prédio do “Castelo”, com relação a custos, pois não faz parte do projeto original.
O presidente solicita que a empresa alavanque juntamente com a Prefeitura e a
Construtora o restauro e reconstrução do “Castelo” e que a CSPC faça um
levantamento das unidades isoladas que necessitam de restauro para que se possa
ajudar na preservação. Questiona a Caixa Econômica Federal sobre o prazo para
finalização do contrato. Sendo informado que há necessidade de revalidação da
documentação por parte da Construtora. Foi estipulado o prazo para que até o final
de março tanto a Caixa quanto a Construtora estejam com toda a documentação
para assinatura do contrato. Nada mais havendo, o Presidente agradece a todos e a
presença da jornalista Maria Teresa Costa e encerra a reunião, da qual eu, Rita de
Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo
CONDEPACC. Campinas, 01 de fevereiro de 2005.
(04, 05, 06/04)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

ATA 338
Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2006, com início às 9: 00 horas e 50 minutos,
realiza-se na Estação Cultura – salão 1, a tricentésima trigésima oitava reunião do
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, sob a
presidência de Francisco de Lagos Viana Chagas e com a presença dos seguintes
conselheiros: José Vasconcelos Travassos Sarinho, titular do Gabinete do Prefeito
Municipal - Hélio Carlos Jarreta, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo -
Adriana Paula Fort Fontes, primeira suplente da Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura - Daniel Giatti Assis, titular da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Antonio Henrique Felice Anunziato
e Sandra Maria Geraldi Milne-Watson, titular e primeira suplente da Coordenadoria
Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) - José Fernando Vernier, titular do Conselho
Municipal de Turismo - Mayla Yara Porto, titular do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (COMDEMA) - Leôncio Menezes, titular do Centro de Ciências, Letras
e Artes (CCLA) - Maria Letícia de Barros Gonçalves e Sérgio Galvão Caponi, titular
e primeiro suplente da Academia Campineira de Letras e Artes - Luiz Antonio
Ferraz Matthes, titular do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) - Peter Traven,
primeiro suplente das Entidades Ambientalistas - Orlando Rodrigues Ferreira, titular
da Associação Campineira de Imprensa (ACI) - Sinval Roberto Dorigon, titular da
Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região
(HABICAMP) - João Manoel Verde, titular da Associação Regional de Escritórios
de Arquitetura (AREA) - Ely Antonio Quelho, titular do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI) - Marco Antonio Pires Rocha, titular de Museologia
- Antonio Éuler Lopes Camargo e Justo Videla Juncos, primeiro e segundo suplentes
da Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas - Rita Paschoal Homem de Melo,
titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas (AEAC) - Herberto
Aparecido Guimarães e José Alexandre dos Santos Ribeiro conselheiros eméritos.
EXPEDIENTE: Apreciação da ata nº 336. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:
O presidente Francisco de Lagos abriu a reunião e pediu desculpas ao Conselho pela
falha administrativa ocorrida na convocação da reunião extraordinária realizada na
Vila Manoel Freire no dia 1º de fevereiro próximo passado. Orientou que a
convocação fosse feita pelo DOM e também por AR, mas infelizmente só a
primeira parte foi executada a contento. Mais uma vez pede desculpas e fará um
breve resumo sobre o assunto abordado nessa reunião e que é o primeiro item da
ordem do dia. Como a Secretaria de Cultura está muito preocupada com relação ao
patrimônio histórico de Campinas, solicitou à CSPC para que levantasse todos os
prédios inclusos como de interesse histórico-cultural e arquitetônico, bens tombados
ou em estudo de tombamento, no sentido de que o Poder Público possa cuidar. Nesse
contexto o bem mais perigoso de se perder e o mais crítico é a Vila Manoel Freire,
que já teve seu projeto aprovado pelo Conselho para a preservação de todo o seu
espaço. De dois anos para cá a Vila ficou completamente deteriorada. O projeto de
reconstrução e restauro já aprovado pelo CONDEPACC estava na expectativa da
assinatura do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a HM Construções para
a recuperação de mais ou menos 30 unidades habitacionais. Por sugestão do
conselheiro José Fernando Vernier o espaço pode ser utilizado pela Associação dos

Artesãos criando-se uma comunidade produtiva de artesanato. O espaço será um
ponto turístico onde se produz, se expõe e se comercializa os produtos feitos pelos
artesãos do lugar - um mix de artesanato para diversificação. Ficou acordado nessa
reunião que no prazo de 30 dias a HM Construtora deverá concluir a apresentação
dos últimos documentos e a Caixa Econômica Federal deverá ter toda documentação
pronta para assinatura do contrato. A Caixa terá um prazo de 12 meses para a
entrega da Vila. O espaço terá uma comunidade produtiva com projeto turístico,
sem alteração do que já foi deliberado pelo CONDEPACC. Pediu a Coordenadoria
Setorial de Patrimônio Cultural que fizesse um levantamento de outras vilas para
que se possa recuperar, promovendo financiamento através da Caixa Econômica
Federal com parceria da COHAB, sendo criado uma linha de crédito especial, uma
linha de financiamento da caixa diretamente ao proprietário de bens tombados.
Comunica também aos conselheiros que na próxima semana será apresentado com
todos os secretários o contrato de Gestão do Plano de Metas de 2006 e que na área
do patrimônio até o final do ano serão recuperados os Palácio da Mogiana e o
Museu da Cidade. Pede empenho de todos os companheiros para que se utilizando
a Lei Rouanet, possam conseguir parcerias. Através de parceria conseguiu-se o
valor de $ 600. 000, 00 (seiscentos mil reais) e em contrato assinado com a Caixa
Econômica Federal, mais $ 200. 000, 00 (duzentos mil reais). Além de intensificar
a arrecadação de IPTUs atrasados de bens tombados. Dentro do contrato de gestão
está a revitalização do centro que além do Palácio da Mogiana e do Museu da
Cidade, após a feitura do inventário até meados de Maio, outros bens estarão tendo
essa mesma atenção. Esse inventário do Patrimônio Ferroviário e Arquitetônico se
dará antes da revisão do Plano Diretor para não haver problemas futuros com a
cidade de Campinas. O prefeito Hélio de Oliveira Santos quer 10 anos de projeto
para Campinas. Comunica também a todos os conselheiros que já está em andamento
o conserto-reconstrução da plataforma da Estação Cultura pela empresa Brasil
Ferrovias sob a observação do Ministério Público. COMUNICAÇÃO DOS
CONSELHEIROS: O conselheiro Herberto Guimarães quis saber com relação a
financiamento, qual a função do Conselho. Ao que o presidente respondeu que a
função do Conselho está relacionada a tudo que for necessário para aprovação de
projetos. O Conselho será um facilitador, colocando o cidadão junto a Caixa
Econômica Federal para uma linha de crédito especial. O prof. Antonio Éuler
Lopes Camargo se apresenta como suplente da Associação Amigos da Cidade
informando que o titular Valdir Poiani está doente. Parabeniza o Secretário de
Cultura e Presidente do CONDEPACC pelo que está sendo feito pela Vila Manoel
Freire e que fará um pedido para tombamento da Igreja de São José. O conselheiro
Marco Rocha quer saber se essa linha de crédito especial para imóveis tombados,
será extensiva aos imóveis preservados que estão na área envoltória. O conselheiro
Herberto Guimarães coloca que área envoltória ficaria sem privilégio, que não
existiria mais o bem preservado, definindo-se de vez “área envoltória”, pois o
proprietário não pode mexer, mas paga IPTU. O presidente Francisco de Lagos
disse que essa questão de bem preservado tem toda pertinência, também comunga
com esse sentimento de encargos sem benefícios. O prof. Antonio Éuler L. Camargo
pergunta se os financiamentos de linha especial para bens tombados envolve Matas,
como por exemplo a Mata Santa Elisa. Ao que o presidente informou que para a
questão ambiental, existem linhas de crédito específicas para essa área. O conselheiro
Hélio Jarreta expôs que as áreas verdes estão na revisão do Plano Diretor em
Planos Setoriais para nesse levantamento poder ser feita manutenção e criação de
Parques, consolidando essas áreas para que possam receber investimentos. O prof.
José Alexandre dos Santos Ribeiro elogiou a atitude do Secretário e Presidente do
Conselho Francisco de Lagos com relação a Vila Manoel Freire e que essa atitude
vai de encontro ao papel do Conselho. ORDEM DO DIA: a) Projeto de recuperação
da Vila Manoel Freire - processo de tombamento nº 03/98 - ABORDADO NAS
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. b) Apresentação pela arquiteta Laci Alvite
do estudo de tombamento para apreciação do Conselho -processo nº 08/01 -
Hospital Real Sociedade Beneficência Portuguesa - relator conselheiro Sérgio
Caponi. Antes da apresentação o presidente Francisco de Lagos pede desculpas e se
retira juntamente com o conselheiro Hélio Jarreta para uma reunião às 10: 30 h
com a Caixa Econômica Federal para liberação de verba no valor de $ 104 milhões
de reais destinada para habitações em área de risco. Passou a presidência para o
vice-presidente Orlando Rodrigues Ferreira. A arquiteta Laci Alvite fez a
apresentação através de “power point” do estudo feito sobre o Hospital Real
Sociedade Beneficência Portuguesa, explicando que esse levantamento foi feito
com muita acuidade. Propõe que os bens móveis também façam parte do
tombamento. O vice-presidente e o conselheiro Herberto Guimarães esclareceram
que deve ser aberto um outro processo para os bens móveis. A coordenadora da
CSPC Daisy Serra Ribeiro relatou que nos dois últimos anos foram feitas várias
intervenções para poder adequar às necessidades do hospital. Foi formada uma
comissão para estudar e permitir que essas intervenções pudessem ser feitas se
adequando a modernidade necessária e também que abrangesse quaisquer outros
hospitais e casas de saúde. Houve preocupação para preservação de prédio, com as
questões específicas que pudessem ser feitas sem interferir agressivamente no bem,
mas atendendo as questões de segurança e saúde. A própria Beneficência se preocupa
em não descaracterizar desnecessariamente o bem, preservando elevador, capela e
alguns pisos. No estudo apresentado houve alguns destaques quanto ao grau de
preservação, deixando livre a área envoltória para novas construções. O
tombamento interessa a própria Beneficência mas com condições de crescimento
e adequação às novas necessidades. Após amplo debate o Conselho solicitou à CSPC
que apresentasse maiores detalhes sobre o estudo e que o mesmo seja apresentado
na próxima reunião para então haver a votação sobre o tombamento. O relator
conselheiro Sérgio Caponi solicitou abertura de tombamento dos bens móveis da
Beneficência Portuguesa. O vice-presidente Orlando Rodrigues Ferreira no exercício
da presidência abriu “ad referendum” processo de estudo de tombamento dos bens
móveis do Hospital Real Sociedade Beneficência Portuguesa.. CIÊNCIA DO
CONDEPACC: Informações sobre o Plano Diretor da Prefeitura Municipal de
Campinas - ABORDADO NAS COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. 01 -
Protocolado nº 05/10/34102 PG / 06/10/05399 PG. Interessado: Rosemeire
Prudêncio da Silva. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
habitacional multifamiliar horizontal á rua Maria Adame Pattare, 395 - gleba 37 -
qt. 30013 - Barão Geraldo - área envoltória do Recanto Yara - conforme resolução
nº 25/96. Encaminhado para os conselheiros: Mayla Yara Porto, Carlos
Henrique Pinto e Hélio Carlos Jarreta. / 02 - Protocolado nº 05/10/56330
PG. Interessado: Roberto Benetton Júnior. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de construção residencial unifamiliar à rua Dr. Antonio Abramides, 1290 -
lote 35 - qt. 6760 - área envoltória do Bosque Chico Mendes - conforme processo
nº 04/01. DEFERIDO por a construção pretendida estar distante do bem em estudo
e não prejudicar a sua visibilidade, porém o corte de árvores só poderá ser feito com
autorização do órgão competente. / 03 - Protocolado nº 05/10/62736 PG. Interessado:
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Marcelo Daniel Vallim Penteado. Assunto: solicitação para aprovação de projeto
de construção residencial unifamiliar à rua Dr. Antonio Abramides, 1344 - lote 36
- qt. 6760 - área envoltória do Bosque Chico Mendes - conforme processo nº 04/
01. DEFERIDO por a construção pretendida estar distante do bem em estudo e não
prejudicar a sua visibilidade, porém o corte de árvores só poderá ser feito com
autorização do órgão competente. / 04 - Protocolado nº 05/10/62285 PG. Interessado:
Nilson Roberto Calzado. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização comercial à Av. Marechal Rondon, 473 - lote 36 - qt. 3274 - área
envoltória de bem em estudo de tombamento - Pedreira do Chapadão - processo nº
02/01. DEFERIDO por se tratar de regularização de pavimento térreo e inferior
estar distante de bem em estudo. / 05 - Protocolado nº 05/10/63855 PG. Interessado:
Geraldo de Souza Freitas Júnior. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização de ampliação de construção comercial à Av. Francisco Glicério, 165
- lote 12 - qt. 1449 - área envoltória do Largo do Pará - processo nº 11/91.
DEFERIDO por se tratar de regularização de área térrea e não prejudicar a visibilidade
do bem em estudo. / 06 - Protocolado nº 05/10/56322 PG. Interessado: Lars Meyer
Sanches. Assunto: solicitação para aprovação de ampliação de construção residencial
unifamiliar à Rua da Lagoa, 375 - lote 04 - qt. 11217 - área envoltória da Mata São
João - bem em estudo de tombamento - processo nº 02/99. DEFERIDO pelo fato
da construção possuir menos de nove metros de altura e taxa de permeabilidade de
25% do lote. / 07 - Protocolado nº 05/10/61230 PG. Interessado: Valdemir Nunes.
Assunto: solicitação para aprovação de projeto de regularização comercial á rua Dr.
Guilherme da Silva, 92 - lote 16 - qt. 181 - área envoltória de bens em estudo de
tombamento - Colégio Ateneu Campinense - processo nº 05/97; imóvel á rua
Luzitana, 1667 - processo nº 03/00; imóveis do Cambuí - processo nº 13/01.
DEFERIDO por se tratar de regularização de cobertura para estacionamento e não
prejudicar a visibilidade dos bens em estudo. / 08 - Protocolado nº 05/10/58466 PG.
Interessado: Osvaldo Inácio José. Assunto: solicitação para aprovação de projeto
de regularização de ampliação residencial unifamiliar à rua Albamar, 199 - lote 11
- qt. 11182 - área envoltória de bem em estudo de tombamento Mata São João -
processo nº 02/99. DEFERIDO por se tratar de construção com menos de nove
metros de altura e estar sendo respeitada a taxa de permeabilidade de 25% do lote.
/ 09 - Protocolado nº 05/10/57047 PG. Interessado: João Carlos Rodrigues. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de regularização de ampliação comercial à
rua Dr. Vieira Bueno, 174 - lote 11 - qt. 0238 - área envoltória de bem em estudo
tombamento - Conjunto Arquitetônico do Cambuí - processo nº 013/01. DEFERIDO
pelo fato do pretendido não prejudicar a visibilidade do bem. / 10 - Protocolado nº
05/60/02486 PN. Interessado: Marcos Paulo Mazzaro. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de construção residencial unifamiliar à rua Dr. Hilário Silva
Miranda, 153 - lote 02 - qt. 7070 - área envoltória de bem em estudo de tombamento
- Pedreira do Chapadão - processo nº 02/01. DEFERIDO pelo fato da construção
pretendida não prejudicar o bem. / 11 - Protocolado nº 05/40/04077 PL. Interessado:
Carlos Alberto Costa Guedes de Morais. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de construção residencial unifamiliar à rua da Urca, 376 - lote 27 - qt.
11183 - área envoltória da Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO por
respeitar taxa de permeabilidade mínima de 25% do lote e se tratar de edificação
com menos de nove metros de altura. / 12 - Protocolado nº 06/10/00515 PG.
Interessado: Edmar Morelli. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização de ampliação comercial à rua Dr. Emílio Ribas, 1109 - lote 30 - qt.
0644 - área envoltória da Igreja Nossa Senhora das Dores - bem em estudo de
tombamento - processo nº 13/01. DEFERIDO por se tratar de área térrea a regularizar
e não prejudicar a visibilidade do bem. / 13 - Protocolado nº 05/10/55989 PG.
Interessado: Alexandre Craveiro de Carvalho. Assunto: solicitação para aprovação
de projeto de regularização de ampliação comercial à rua Delfino Cintra, 567 - lote
05 - qt. 0620 - área envoltória da Fábrica de Chapéus Cury, bem em estudo de
tombamento - processo nº 03/94. DEFERIDO por se tratar de regularização em
pavimento térreo e estar bastante distante do bem. / 14 - Protocolado nº 05/10/
56133 PG. Interessado: Silmara Parada. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de regularização de ampliação comercial á rua Coronel Quirino, 1269 - lote
18 - qt. 088 - área envoltória de bens em estudo de tombamento Conjunto
Arquitetônico do Cambuí - processo nº 13/01. DEFERIDO por se tratar de
regularização de apenas 14, 30 m² em área térrea e estar distante dos bens em
estudo. / 15 - Protocolado nº 05/10/57263 PG. Interessado: Pedro Luís Cardoso de
Campos. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de regularização de
ampliação comercial á rua Camargo Paes, 776 - lote 05/06 - qt. 0444 - área
envoltória de bem tombado (com envoltória não regulamentada) conforme resolução
nº 45/04. DEFERIDO por se tratar de pequenos trechos para regularização em
edificação térrea. / 16 - Protocolado nº 05/10/65007 PG. Interessado: Antonio
Fernando Maltempi. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
residencial á Av. Engº Luiz Antonio Laloni, 321 - gleba 48 - unidade 244 - qt. 30007
- área envoltória de Mata em estudo de tombamento - processo nº 04/03. DEFERIDO
por se tratar de residência com térreo mais superior e não prejudicar a visibilidade
do bem em estudo. / 17 - Protocolado nº 05/10/55744 PG. Interessado: Hugo Carlos
Vazquez. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção comercial á
rua Dr. Quirino, 758 - lote 04 - qt. 1089 - área envoltória da Praça Professora Silvia
Simões Magro - conforme resolução nº 06/91. DEFERIDO por não possuir nenhum
impedimento pela resolução nº 06/91 e não prejudicar a visibilidade do bem em
estudo. / 18 - Protocolado nº 06/10/00422 PG. Interessado: Valéria Barini de Santis.
Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção comercial á Estrada
Uirapuru, 832 - lote 68 - qt. 603 BG - área envoltória da Várzea nas proximidades
da Mata Santa Genebra - bem natural em estudo de tombamento - processo nº 01/
00. DEFERIDO por se tratar de construção térrea em área já loteada desde que o
esgoto não seja lançado na várzea em estudo. / 19 - Protocolado nº 06/10/01139
PG. Interessado: Ricardo Antonio de Castro. Assunto: solicitação para aprovação
de projeto de reforma sem ampliação á rua Conceição, 150 - lote 10 - qt. 1040 -
área envoltória de bem em estudo de tombamento - imóvel á Av. Francisco Glicério,
1057/1091 - processo nº 01/01. DEFERIDO por se tratar de prédio de 06 (seis)
pavimentos já construído onde se deseja apenas fechar com esquadrias a sobreloja.
/ 20 - Protocolado nº 06/10/00269 PG. Interessado: Francisco Bueno de Aguiar
Júnior. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção comercial á
rua Camargo Paes, 572 - lote 07 - qt. 0420 - área envoltória da Estação Guanabara
- conforme resolução nº 45/04. DEFERIDO por se tratar de imóvel com 6, 85
metros de altura e não prejudicar a visibilidade do bem. / 21 - Protocolado nº 05/10/
65261 PG. Interessado: Walmir Machado Fonsechi. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de construção residencial á rua Dr. César Paranhos de Godoy,
100 - lote 14 - qt. 30021 - área envoltória da Pedreira do Chapadão - bem em
estudo de tombamento - processo nº 02/01. DEFERIDO por se tratar de residência

com menos de nove metros de altura e existir área permeável de 35% do lote. / 22
- Protocolado nº 05/10/65440 PG. Interessado: Ariel Arnaldo Zarins. Assunto:
solicitação para aprovação de reforma no imóvel situado á rua General Osório,
475/481 - lote 09 - qt. 065 - área envoltória de bem tombado Palácio da Mogiana
- FEPASA. DEFERIDO, pois serão retiradas as paredes internas porém, serão
mantidas as fachadas na sua integridade inclusive esquadrias e platibanda. / 23 -
Protocolado nº 05/10/53917 PG. Interessado: Rodrigo Francisangelo. Assunto:
solicitação para aprovação para colocação de um portão de uma folha, de
aproximadamente um metro de largura, no muro de divisa do imóvel da rua Sales de
Oliveira, 764 com a rua Venda Grande - área envoltória de bem em estudo de
tombamento - processo nº 01/01 - Venda Grande. DEFERIDO por não se tratar de
intervenção na fachada do imóvel. / 24 - Protocolado nº 05/10/56154 PG.
Interessado: Camila de Oliveira Guidini Abreu. Assunto: solicitação para aprovação
de regularização de demolição do imóvel que estava situada á rua Onze de Agosto,
799 - lote 30 - qt. 0110 - área envoltória de bens em estudo de tombamento: Praça
Luís de Camões - processo 09/01 e Hospital Beneficência Portuguesa - processo nº
08/01. DEFERIDO referente a regularização da demolição. / 25 - Protocolado nº
05/10/59326 PG. Interessado: Aldo Tadeu Massruha. Assunto: solicitação para
aprovação de construção de ampliação e reforma comercial e habitacional á rua
Riachuelo, 437 - lote 07 - qt. 1079 - Centro - área envoltória da Praça Silvia
Simões Magro -processo nº 09/01 e Bosque dos Jequitibás. DEFERIDO por respeitar
as resoluções do Bosque dos Jequitibás e da Praça Silvia Simões Magro. / 26 -
Protocolado nº 04/10/26452 PG. Interessado: Ivo Fedrigo. Assunto: solicitação
para aprovação de reforma á rua Alvares Machado, 842 - lote 11 - qt. 1017 -
Centro - área envoltória de bem em estudo de tombamento - imóvel á Av. Campos
Sales, 514 - processo nº 03/95. DEFERIDO por se tratar de intervenção na parte
interna do imóvel. / 27 - Protocolado nº 05/10/50893 PG. Interessado: Monir
Goraieb. Assunto: solicitação para demolição do imóvel situado á rua Joaquim
Novaes, 160 - lote 12 - qt. 089 - área envoltória da Capela Nossa Senhora da Boa
Morte - resolução nº 02/88; imóveis do Cambuí -processo nº 013/01 e Colégio
Ateneu Campinense - processo nº 05/97. DEFERIDO, pois o imóvel não apresenta
características arquitetônicas relevantes que justifiquem sua preservação. / 28 -
Protocolado nº 06/10/03484 PG. Interessado: Maria Silvia Abrucezze. Assunto:
solicitação para aprovação de construção habitacional multifamiliar á rua Dr. César
Paranhos de Godoy, 100 - unidade 11 lote 8A - qt. 30021 - Jardim Chapadão - área
envoltória da Pedreira do Chapadão - bem em estudo de tombamento processo nº
02/01. DEFERIDO por não interferir na instruções da resolução devida. / 29 -
Protocolado nº 06/10/03524 PG. Interessado: Fernando Rossi Jacobucci. Assunto:
solicitação para aprovação de regularização de reforma comercial á Av. João Jorge,
126 - lote 10 - qt. 1268 - área envoltória de bem tombado - Complexo Ferroviário
Central - FEPASA -conforme resolução nº 04/90. DEFERIDO por tratar-se de
interferência interna e não prejudicar as proposições de preservação da fachada. /
30 - Protocolado nº 05/10/36953 PG. Interessado: Álvaro Eduardo Bastos Oliva
Filho. Assunto: solicitação para regularização de imóvel à rua 13 de Maio, 201 -
lote 17 - qt. 01023 - área envoltória de bem tombado - Complexo Ferroviário -
FEPASA - resolução nº 04/90. DEFERIDO, pois as intervenções no imóvel não
prejudicarão sua relação com bem tombado, preservando elementos de composição
da fachada, como ornamentos, platibanda e volumetria. / 31 - Protocolado nº 06/
10/00426 PG. Interessado: Edson Gonçalves de Oliveira. Assunto: solicitação para
aprovação de demolição de imóvel à rua Henrique de Barcelos, 216 - lote 24 - qt.
1154 - área envoltória de bem em estudo de tombamento - Vila Operária dos
Ferroviários -processo nº 04/04. DEFERIDO, pois o imóvel encontra-se em precárias
condições de conservação e não apresenta quaisquer relação com o entorno imediato
a ele. /32 - Protocolado nº 05/10/51450 PG. Interessado: Celio Capeli e outros.
Assunto: solicitação para aprovação de demolição total de imóvel á rua Luzitana,
1730 - lote 28 - qt. 233 - área envoltória do Centro Histórico e de bem em estudo
imóvel á rua Luzitana, 1667 - processo nº 03/00. DEFERIDO, pois o imóvel não
apresenta qualquer relevância do ponto de vista arquitetônico. / 33 - Protocolado
nº 05/10/59354 PG. Interessado: Vanderluci I. Gonçalves Lima. Assunto: solicitação
para nova construção á rua Catarina Inglese Soares, 501 - lote 06 - qt. 1302 - Vila
Belmiro - área envoltória do Complexo Ferroviário FEPASA - resolução nº 04/90.
DEFERIDO, pois para o quarteirão em questão não são previstas restrições. / 34 -
Protocolado nº 06/10/03778 PG. Interessado: Edilberto Restani. Assunto: solicitação
de autorização para regularização de ampliação comercial á rua Bandeirantes, 471
- lote 02 - qt. 609 - Vila Cambuí - área envoltória do Conjunto Arquitetônico do
Cambuí. DEFERIDO, pois não interfere prejudicialmente no entorno, além de
tratar-se de uma construção já descaracterizada. / 35 - Protocolado nº 06/10/02773
PG. Interessado: Luciano de Souza Queiroz. Assunto: solicitação para autorização
de regularização de ampliação comercial á rua São Pedro, 210 - lote 30 - qt. 1000
- Cambuí - área envoltória de bem em estudo de tombamento - imóvel á rua São
Pedro, 202 - proc. 07/05. DEFERIDO, pois não interfere prejudicialmente no bem
em estudo. / 36 - Protocolado nº 05/10/54717 PG. Interessado: Mauri Iraê Ferreira
de Melo. Assunto: solicitação para aprovação de regularização residencial unifamiliar
á rua João Maria Batista, 80 - qt. 057 - área envoltória dos Traçados Urbanos e
Caminhos Históricos Remanescentes dos Distritos de Sousa e Joaquim Egídio -
conforme resolução nº 50/04. DEFERIDO, porém o interessado deverá reformular
a situação sem escala do projeto. / 37 - Protocolado nº 06/10/03026 PG. Interessado:
José Carlos de Almeida Oliveira. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
construção residencial á rua Dr. César Paranhos de Godoy, 200 - lote 8C - qt. 30021
- área envoltória da Pedreira do Chapadão - processo nº 02/01. DEFERIDO por
respeitar gabarito de altura menor que nove metros e área permeável de 30% do
lote. / 38 - Protocolado nº 06/10/01847 PG. Interessado: Maria Fernanda Fava dos
Santos Abreu. Assunto: solicitação de autorização para regularização residencial
unifamiliar á rua Paquetá, 191 - lote 38 - qt. 11184 - Caminhos de San Conrado -
área envoltória da Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO, pois o projeto
atende ao gabarito de altura e taxa de permeabilidade de 25% do lote. / 39 -
Protocolado nº 06/10/01146 PG. Interessado: Maurício Manfrinato. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de regularização de ampliação residencial
unifamiliar á rua Célia Aparecida de Souza Bouffier, 620 - lote 08 - qt. 554 BG - área
envoltória da Mata Santa Genebra - resolução consolidada nº 11A. DEFERIDO
porém, o interessado deverá apresentar no projeto a taxa de permeabilidade de
30% do lote. / 40 - Protocolado nº 06/10/01137 PG. Interessado: Aguinaldo José
Alves de Carvalho. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
de reforma comercial á rua Coronel Quirino, 542 - lote 010 - qt. 03 - área envoltória
do Conjunto Arquitetônico do Cambuí - processo nº 13/01. DEFERIDO, pois o
imóvel em questão encontra-se isolado e não contextualiza arquitetônica e
historicamente com os bens em estudo. / 41 - Protocolado nº 06/10/01944 PG.
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Interessado: Dorian Lacerda Guimarães. Assunto: solicitação para aprovação de
regularização residencial á Av. Dr. Jesuino Marcondes Machada, 1065 - lote 06 - qt.
0720 - Nova Campinas - área envoltória de bem em estudo de tombamento -
Traçado Urbanístico do Bairro Nova Campinas - processo nº 03/04. DEFERIDO,
pois as intervenções realizadas limitam-se á instalação de cobertura para veículos e
instalação de guarita, não alterando o padrão de ocupação dos lotes, bem como o
gabarito de altura médio das edificações. / 42 - Protocolado nº 06/10/04331 PG.
Interessado: Flavio José Pereira. Assunto: solicitação para regularização de reforma
comercial em imóvel á Av. Brasil, 947/961 - lote 12 - qt. 0491 - Guanabara - área
envoltória de bem em estudo de tombamento - imóvel á Av. Brasil, 1200 - processo
nº 03/05. DEFERIDO, pois o imóvel não apresenta qualquer relação com o bem
em estudo e as intervenções realizadas não contribuem para descaracterização do
mesmo. / 43 - Protocolado nº 06/10/04246 PG. Interessado: Laudenir Appoloni.
Assunto: solicitação para reforma e ampliação de construção comercial á rua Cel.
Francisco de Andrade Coutinho, 49 - lote 12 - qt. 082 - Vila Nova Campinas - área
envoltória de bem em estudo -processo nº 13/01 - Imóveis do Cambuí. DEFERIDO,
pois o imóvel não apresenta relevância enquanto componente do entorno e as
intervenções propostas não prejudicam o bem. / 44 - Protocolado nº 06/10/01666
PG. Interessado: Francisco Cerqueira Neto. Assunto: solicitação para regularização
de ampliação comercial á rua José Paulino, 2175 - lote 04 - qt. 312 - Vila Itapura
- área envoltória de bem tombado - Estação Guanabara - processo nº 02/96; Fábrica
de Chapéus Vicente Cury - processo nº 03/94 e edifício á Av. Barão de Itapura, 860
- processo nº 02/04. DEFERIDO, pois as intervenções propostas não apresentam
quaisquer representatividade quanto á descaracterização dos bens. / 45 - Protocolado
nº 05/10/60/02861 PN. Interessado: Paulo Antonio Boschini. Assunto: solicitação
de regularização de ampliação residencial á rua Helenita Aparecida Bassan de Sá,
771 - lote 26 - qt. 0554 - Bosque de Barão Geraldo - área envoltória de bem
tombado - Mata Santa Genebra - conforme resolução consolidada nº 11A.
INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pois o projeto não atende a
taxa de permeabilidade de 30% do lote equivalente a 75, 00m². / 46 - Protocolado
nº 05/10/55774 PG. Interessado: Rudolf Paternost. Assunto: solicitação de
autorização para construção residencial unifamiliar á rua Pedro Paulo Maniero,
186 - lote 40 - qt. 02 - Jardim Sorirama - área envoltória dos Traçados Urbanos e
Caminhos Históricos e Remanescentes dos Distritos de Sousas e de Joaquim Egidio
- conforme resolução nº 58/04. DEFERIDO, pois o projeto atende a taxa de
permeabilidade de 25% do lote e gabarito de altura menor ou igual a 09, 00 m². / 47
- Protocolado nº 06/10/00859 PG. Interessado: Mara Lúcia Navarro Emanuelli.
Assunto: solicitação de autorização para ampliação de construção residencial á rua
Ignez Leoni Ramalho, 15 - lote 005 - qt. 11019 - Cândido Ferreira - área envoltória
Traçados Urbanos e Caminhos Históricos e Remanescentes dos Distritos de Sousas
e de Joaquim Egidio - conforme resolução nº 58/04. DEFERIDO, pois o projeto
atende a taxa de permeabilidade de 25% do lote e gabarito de altura menor ou igual
a 09, 00 m². / 48 - Protocolado nº 06/10/00860 PG. Interessado: Mara Lúcia
Navarro Emanuelli. Assunto: solicitação de autorização para ampliação de
construção residencial á rua Ignez Leoni Ramalho, 27 - lote 004 - qt. 11019 -
Cândido Ferreira - área envoltória dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos e
Remanescentes dos Distritos de Sousas e de Joaquim Egidio - conforme resolução nº
58/04. DEFERIDO, pois o projeto atende a taxa de permeabilidade de 25% do lote
e gabarito de altura menor ou igual a 09, 00 m². / 49 - Protocolado nº 05/10/32649
PG. Interessado: Gerson Luiz Segato. Assunto: solicitação para aprovação de
construção habitacional multifamiliar vertical á rua Carlos Gerin, 149 - lote 12 - qt.
0373 - área envoltória de bem em estudo de tombamento Castelo D’água -processo
nº 02/98. DEFERIDO visto não haver interferência na visibilidade do bem em
estudo. / 50 - Protocolado nº 06/10/0397 PG. Interessado: Lúcia Helena Leite
Rodrigues. Assunto: solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar
á Av. San Conrado, 1580 - lote 08 - qt. 11209 - área envoltória de bem natural em
estudo de tombamento - Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO, pois o
projeto atende a taxa de permeabilidade de 25% do lote. / 51 - Protocolado nº 05/
10/64310 PG. Interessado: URBAN Empreendimentos e Construção Ltda. Assunto:
solicitação para autorização de construção e regularização habitacional multifamiliar
horizontal sito á Estrada Municipal de Sousas - Joaquim Egidio, 11 - gleba 11 - qt.
30023 - área envoltória do Ramal Férreo Campineiro - resolução nº 44/04.
INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pois o interessado deverá
definir no projeto a taxa de permeabilidade do lote, excetuando-se as porções de
matas nativas, de vegetação remanescente e de cursos d’água. / 52 - Protocolado nº
06/10/04113 PG. Interessado: Wando Roberto Trentin. Assunto: solicitação para
autorização de construção residencial unifamiliar á Av. San Conrado, 1532 - lote 21
- qt. 11208 - Caminhos de San Conrado - área envoltória de bem em estudo - Mata
São João -processo nº 02/99. INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC,
pois o projeto não atende a taxa de permeabilidade de 25% do lote. / 53 - Protocolado
nº 06/10/00394 PG. Interessado: Luiz Carlos Napoleão. Assunto: solicitação para
aprovação de reforma de construção comercial à Av. Andrade Neves, 570 - lote 30
- qt. 109 - Centro - imóvel indicado para preservação na área envoltória
regulamentada dos Colégios Culto á Ciência e Bento Quirino tombados pela resolução
nº 12/92. INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, por estar sendo
proposto mudanças na fachada. / 54 - Protocolado nº 05/10/53885 PG. Interessado:
Carlos Eduardo Silvestre. Assunto: solicitação para construção residencial unifamiliar
á rua Sebastião Trajano, 85 - lote 24 - qt. 11233 - Jardim Botânico de Campinas -
área envoltória regulamentada pela resolução nº 59/05 - “Mata da Fazenda Santana”.
INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pois o projeto não atende a
taxa de permeabilidade de 35% do lote equivalente a 432, 00 m². / 55 - Protocolado
nº 19. 457/88. Interessado: Richard Elgin Phillips. Assunto: solicitação de revalidação
de diretrizes urbanísticas e viárias para gleba 13 e 13A - qt. 15 Av. Heitor Penteado
- Joaquim Egidio - área envoltória dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos e
Remanescentes dos Distritos de Sousas e de Joaquim Egidio - conforme resolução nº
58/04. INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC ao alargamento previsto
para o Ramal Férreo Campineiro, como diretriz viária. / 56 - Protocolado nº 05/10/
27151 PG. Interessado: Hospital Casa de Saúde Campinas. Assunto: solicitação de
demolição de instalações hospitalares no Hospital Casa de Saúde de Campinas -
“área envoltória da resolução nº 06/91”. INDEFERIDO conforme parecer contrário
da CSPC quanto às demolições solicitadas constantes nos itens 03 e 04 do
protocolado. Nada mais havendo, o Presidente agradece a todos e encerra a reunião,
da qual eu, Rita de Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá
ser aprovada pelo CONDEPACC. Campinas, 09 de fevereiro de 2005.
(04, 05, 06/04)

PORTARIA SME Nº10/2006
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 8.741/96 e Portaria nº 14/96,
RESOLVE:

Artigo 1°. Designar as Supervisoras Educacionais Lilian Carmela S. Elias de
Almeida, RG nº 8515100-2 e Neusa Maria da Silva Corrêa, RG nº 8.813.528
para compor a Comissão que procederá a análise da documentação, vistoria dos
materiais, equipamentos, instalações e verificação da compatibilidade entre o
Plano de Educação Infantil e Relatório, emitindo parecer conclusivo sobre o
pedido de autorização de funcionamento da Escola Infantil Berçário e Maternal
Pandinha S/C Ltda. - ME, situada à Rua Joaquim Ulisses Sarmento, nº 545,
Jardim Aurélia, Campinas, São Paulo.

Artigo 2º. Revogar a Portria SME Nº 05/2003, de 07 de junho de 2003.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 05 de março de 2006

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA SME Nº 11/2006
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 8.741/96 e Portaria nº 14/96,
RESOLVE:

Artigo 1°. Designar as Supervisoras Educacionais Liliam Carmela S. Elias de
Almeida, RG nº 8515100-2 e Neusa Maria da Silva Corrêa, RG nº 8.813.528,
para compor a comissão que procederá a análise da documentação, vistoria dos
materiais, equipamentos, instalações e verificação da compatibilidade entre o
Plano de Educação Infantil e Relatório, emitindo parecer conclusivo sobre o
pedido de autorização de funcionamento do Recanto Infantil Sossego da Mamãe,
localizada à Rua Libero Badaró, nº100, Jardim Alvorada, Campinas, São Paulo.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 05 de abril de 2006

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação

ERRATA DA RESOLUÇÃO SME Nº 03/2006
Publicada no DOM de 14/03/2006

No artigo 2º, inciso IV,
ONDE SE LÊ: g) cópia do Laudo de Avaliação Sanitária - LAS, ou cópia do
protocolo, emitido pela Vigilância Sanitária.
LEIA-SE: g) Cadastro na Vigilância Sanitária Municipal.

Campinas, 5 de abril de 2006.
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIARIA
Faz-se saber nesta data que no Protocolo sob nº 2001-75.885 de impugnação
de IPTU para o exercicio de 2001, em nome de SERGIO CARNIELLI, ocorreu
a desistência tácita do pedido, face o pagamento do tributo contestado conforme
previsto no artigo 14 § 2º da Lei 11109/01, e será convertido em revisão de
ofício para averiguação de possível irregularidade no lançamento.
Faz-se saber nesta data que no Protocolo sob nº 2001-13.201 de impugnação
de IPTU para o exercicio de 2001, em nome de CLÍNICA E HOSPITAL
DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO INSTITUTO PENIDO BURNIER,
ocorreu a desistência tácita do pedido, face o pagamento do tributo contestado
conforme previsto no artigo 14 § 2º da Lei 11109/01, e será convertido em
revisão de ofício para averiguação de possível irregularidade no lançamento.

MAURICIO MOTTA DELAMANO
Coordenador - CSFI - DRI 62928/6

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 10-10375/2003, anexos 10-10111/2004 e 10-56751/2004
Interessado: Leonir Carlos de Moraes
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.024.190-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 14, 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 aos exercícios
de 2003 e 2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.024.190-02, alterando-
se o tipo/padrão/subpadrão para A-3.9, conforme vistoria realizada no local em
22/03/2004, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados. Determino
sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2005 e 2006, retificados com os
mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração do tipo/padrão/
subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006, nos termos da Lei
nº 12.445/2005, 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 2003,
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.
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Protocolo nº: 10-10356/2003
Interessado: Wagner Santos Maurício
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 017.788.200-02
Em face do exposto, com base 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, 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 2003, relativo ao
imóvel codificado sob n°017.788.200-02, excluindo-se o fator de correção –
FE (esquina), mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino que os lançamentos dos exercícios de 2004 a 2006 sejam retificados,
com os mesmos dados da decisão ora proferida, 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 2003, 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: 38389/2002
Interessado: José Francisco Viveiros
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.167.525-02
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, indefiro o pedido de Revisão de
Lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, com cobranças
retroativas aos exercícios de 2000 e 2001, relativo ao imóvel codificado sob o
n.º 042.167.525-02, por estar corretamente constituído em consonância com
as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) e Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 8767/2002, anexo 03/10/11023
Interessado: Elvio Antonio Armentano
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 014.389.000-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 15/05/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, 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 aos exercícios de 2002 e 2003,
relativo ao imóvel codificado sob o nº 014.389.000-03, transformando-se
de Territorial para predial com área construída de 133,10m², tipo/padrão/
subpadrão C-1.5 e ano base de depreciação 2001, mantendo-se os demais dados
de áreas e fatores inalterados. Determino, sejam os lançamentos do IPTU,
exercícios de 2004 a 2006, retificados com os mesmos dados da decisão ora
proferida, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria
construtiva correspondente em 2006, nos termos da Lei nº 12.445/2005,
consoante com o disposto no artigo 145, III do CTN. Determino, a partir do
exercício de 2004, a retificação do lançamento em questão, alterando-se o a
área construída para 189,58m², conforme parecer fiscal às fls. 24, mantendo-
se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e
alterações posteriores), 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 2002, 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: 36578/2002
Interessado: Roberto Daniel Hobeika
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.073.728-02
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, indefiro o pedido de Revisão
de Lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo
ao imóvel codificado sob o n.º 055.073.728-02, por estar corretamente
constituído em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações)
e Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), conforme constatado in loco
mediante vistoria fiscal realizada em 25/11/2003.
Protocolo nº: 37052/2002
Interessado: Maria Cristina da Rocha Torres
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.167.547-02
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, indefiro o pedido de Revisão de
Lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, com cobranças
retroativas aos exercícios de 2000 e 2001, relativo ao imóvel codificado sob o
n.º 042.167.547-02, por estar corretamente constituído, em consonância com as
disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) e Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 10-15441/2003
Interessado: Gabriel Ribeiro de Almeida
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.673.400-03
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
nº 11.109/01, indefiro o pedido de Revisão de Lançamento – IPTU, referente
ao exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob o n.º 042.673.400-03,
por encontrar-se corretamente constituído, em consonância com as disposições
da Lei 9.927/98 (e alterações), sendo que o imóvel em questão encontra-se
dentro do perímetro urbano do munípio, nos termos da Lei 8161/94 e possui os
melhoramentos mínimos previstos no art. 32, § 1º, da Lei 5172/66-CTN,
combinados com o artigo 2º, § 1º da Lei 11.111/01.

Protocolo nº: 05/40/00697
Interessado: Luís Ricardo Vargas
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.029.868-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente os documentos às folhas 06 e 07,
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, e também nos artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM),
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 2005,  relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.029.868-03,
transformando-se de predial para territorial, conforme manifestação às fls. 09
e do parecer fiscal às fls. 06, nos termos da Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da
Lei 11.111/01 (e alterações). Determino, sejam os lançamentos do IPTU,
exercícios de 2004 e 2006, retificados com os mesmos dados da decisão ora
proferida, nos termos da Lei nº 12.445/2005, 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 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: 05/10/07270
Interessado: Jonas Gomes da Silva Filho
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.041.068-03
Em face do exposto, com fulcro nos 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 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 055.041.068-03, transformando-
se de Territorial para predial, com área construída de 41,00m², tipo/padrão/
subpadrão A-2.0 e ano base de depreciação 2000, conforme autorização de
retificação proferida nos autos do processo nº 38909/1997 e vistoria realizada
no local em 02/07/2001 (fls. 12 a 14), mantendo-se os demais dados de áreas e
fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores).
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: 04/10/71401
Interessado: Elisabeth Topa
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 041.659.000-03
Em face do exposto, 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
aos exercícios de 2001 a 2003, relativo ao imóvel codificado sob n° 041.659.000-
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
acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Revisão de Lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2004, visto que o m² do terreno
e conseqüentemente o seu valor venal, encontram-se corretos, nos moldes da
Lei 9927/98 alterada pelas Leis 10400/99 e 10736/00, que fixou a pauta de
valores do metro quadrado do terreno, correspondentes à faces de quadras dos
imóveis localizados no município de Campinas; tendo sido os mesmos verificados
e confirmados pelos órgãos competentes.
Protocolo nº: 04/10/06446
Interessado: Victor Olier Gil
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.004.441-02
Em face do exposto, com fulcro nos 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 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 n.º 042.004.441-02, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para F-2.0, e o
ano base de depreciação para 1973, conforme decisão proferida nos autos do
processo nº 51364/2000, anexo 3604/2001 e vistoria realizada no local em 02/07/
2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da
Lei 9.927/98 (e alterações posteriores). 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: 04/05/01822
Interessado: Renato Luis Chaves Gagliardi
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 3263.12.05.0373.01001
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, indefiro o pedido de Revisão
de Lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2004, relativo
ao imóvel codificado sob o n.º 3263.12.05.0373.01001, por estar
corretamente constituído em consonância com as disposições da Lei 9.927/98
(e alterações) e Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em 29/05/2003. 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: 04/05/11119, anexo 04/10/54726
Interessado: Wilson Roberto Romanini
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.035.521-02
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



7Diário OficialCampinas, quinta-feira, 06 de abril de 2006

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, decorrente
da decisão proferida nos autos do processo nº 02/204/0055.
Protocolo nº: 06/10/16413
Interessado: Maria das Dores Teixeira Brusco
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88,
indefiro o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 06/
10/16413 tendo em vista que a requerente não apresentou cópia do CPF e RG para
fazer prova de sua qualificação, nos termos do item 02 da IN-DRI/DRM, de 19 de
fevereiro de 2003, ou outro documento oficial que contenha assinatura semelhante
àquela aposta no requerimento, nos termos do item 04 da referida IN. Da análise do
processo citado verifica-se, às fls. 03, a juntada dos documentos de identidade da
requerente, porém a assinatura é divergente daquela aposta no presente requerimento.
Protocolo: 2005/10/31977
Interessado: Thereza Maria Marques
Assunto: Restituição/Compensação de IPTU/Taxas
C.C.: 3413.22.78.0410.01001
Em face do exposto, 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, indefiro o pedido de restiuição dos valores
recolhidos das parcelas 01/11 a 03/11 do IPTU/Taxas do exercício de
2005, emissão em 01/2005,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
3413.22.78.0410.01001, pois os valores recolhidos para a primeira emissão
foram devidamente deduzidos na reemissão do lançamento em 09/2005, nos
termos dos artigos 165, I da Lei Federal 5.172/66 (CTN) e 23, § 2º da Lei
Municipal 11.111/2001. Deixo de recorrer a 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: 03/10/10565
Interessado: José Carlos Fantinatto
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 046.116.200-03
Com base na manifestação da Coordenadoria competente, que certificou a
desistência tácita da impugnação do lançamento em face do pagamento do
imposto contestado, e demais elementos e documentos constantes nos autos e
em face das disposições dos artigos 57 a 59 da Lei nº 11.109/2001, determino
a retificação do lançamento do IPTU a partir do exercício de 2003, relativo ao
imóvel codificado sob o nº 046.116.200-03, transformando-se de Territorial
para predial com área construída de 76,10m², tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e
ano base de depreciação 2002, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2004 a
2006, retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a
migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente
em 2006, nos termos da Lei nº 12.445/2005, 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 2003, 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: 10-12316/2003
Interessado: Joaquim Carlos Fanton
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 072.049.800-02 e 072.049.900-02
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, indefiro o pedido de Revisão de
Lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2003, relativo aos imóveis
codificados sob os n.º 072.049.800-02 e 072.049.900-02, por não ter o
requerente apresentado documentação hábil para a unificação dos referidos
lotes, encontrando-se os lançamentos corretamente constituídos em
consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/
01, e por não atender à notificação para saneamento do processo, efetuada em
02/04/2005, nos termos dos artigos 12, 21 e 50, §§ 1º e 2º da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 10-12607/2003
Interessado: Antonio de Oliveira Barbosa
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.077.984-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 19 e 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 o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.077.984-02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-2.7, conforme vistoria realizada
no local em 06/11/2003, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino, a partir do exercício de 2004, a retificação do
lançamento em questão, alterando-se o a área construída para 219,87m² e o
tipo/padrão/subpadrão para A-2.6, conforme parecer fiscal às fls. 23, mantendo-
se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e
alterações posteriores), consoante com o disposto no artigo 145, III, do CTN.
Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2005 e 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
nos termos da Lei nº 12.445/2005, 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 2003, 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: 10-13877/2003, anexos 10-08481/2004 e 10-09147/2005
Interessado: Vanderlei dos Reis Cardoso
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.066.242-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 18/11/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, 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 aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, relativo ao
imóvel codificado sob o nº 055.066.242-03, transformando-se de Territorial
para predial com área construída de 99,44m², tipo/padrão/subpadrão A-2.7 e
ano base de depreciação 2002, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercício de 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
nos termos da Lei nº 12.445/2005, 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 2003, 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: 03/10/15458
Interessado: Avelino Simão de Lima
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.053.850-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 30/09/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, 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 2003, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 055.053.850-03, transformando-se de Territorial para predial com
área construída de 78,00m², tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base de
depreciação 2002, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2004 a 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
nos termos da Lei nº 12.445/2005, 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 2003, 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: 03/10/15852
Interessado: Armando Pontel
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 046.511.800-03
Com base 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, indefiro o pedido de Revisão de Lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob o nº 046.511.800-03,
visto que o m² do terreno e conseqüentemente o seu valor venal, encontram-se
corretos, nos moldes da Lei 9927/98 alterada pelas Leis 10400/99 e 10736/00, que
fixou a pauta de valores do metro quadrado do terreno, correspondentes à faces de
quadras dos imóveis localizados no município de Campinas, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes.
Protocolo: 209-0044/2003, anexos 10-10992/2004, 10-06776/2005 e
10-14078/2005
Interessado: Carlos Alberto Rodrigues
C.C: 043.089.900-02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
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 69, 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 aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, relativo ao imóvel
codificado sob o nº 043.089.900-02, vez ficou constatado que não vai haver
diminuição do valor venal do imóvel, conforme apurado na vistoria realizada
em 26/02/2004, em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e
alterações) e da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei nº 12.445/05). Determino a
retificação do lançamento em questão, a partir do exercício de 2003, alterando-
se a área construída para 183,82m² e tipo/padrão/subpadrão A-3.6, conforme
parecer fiscal às fls. 21, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria
construtiva correspondente em 2006, nos termos da Lei nº 9.927/98 (e
alterações) e da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei nº 12.445/05), consoante
com o disposto nos artigos 145, III, e 173 do CTN.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIOS -
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil
O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO 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, previstos nos arts. 2° e 14 e nos subitens 7.02, 7.04
e 7.05 do item 7 da lista de serviços, todos da Lei 11.829/03, com as alterações
promovidas pelas Leis 11.927/04 e 12.211/04, regulamentadas pelo Decreto
14.590/04. 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. Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, o valor do imposto será
acrescido dos encargos moratórios previstos na 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, ou no Posto Avançado do Shopping D. Pedro ou do Horto Shopping no
Terminal Ouro Verde. Os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód.
Cartográfico” e “Inscrição Anterior”, deverão ser desconsiderados.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
000185/2006 10/09510/06 FERNANDO CANGUÇU 3.788,54

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO

MOBILIÁRIO
Protocolado: 06/10/01382
Contribuinte: Eduardo Augusto de Almeida
Assunto: Tratamento de Incentivo ao Contribuinte – TICO - Exercício de 2006
Tendo em vista a manifestação do Apoio Técnico desta Coordenadoria às fls. 228,
por força do art. 8º da Instrução Normativa nº 08/05, de 06 de setembro de 2005,
e considerando que: O contribuinte apresentou as DEMEPPs pelo protocolando-as
em 13/01/2006, ou seja após decorrido o prazo legal de apresentação estabelecido
no art. 9º da Lei nº 12.151, de 30 de novembro de 2004, que instituiu o TICO. O art.
9º estabelece que o prazo para a apresentação da DEMEPP é de 1º de novembro a
15 de dezembro de cada ano, para os contribuintes inscritos no cadastro mobiliário;
O art. 4º, parágrafo 1º da Instrução Normativa nº 08/05 – DRM/SMF, de 6 de
setembro de 2005 estabelece que “A DEMEPP deverá ser protocolizada no
Protocolo Geral ou nos postos descentralizados de protocolo”. DECIDO que a
solicitação para o enquadramento no TICO não produziu efeitos, conforme
o disposto no art. 6º da Lei nº 12.151, de 30 de novembro de 2004.

PAULO C. L. FERROZ
Coordenador da CSCM

Retificação da pauta publicada no D.O.M de 05.04.2006.
JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

CONVOCAÇÃO 3ª CÂMARA
dia 11/04/2006 - 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 11/04/2006, 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:
01) Protoc.10/21302/02 – José Maria Martins
02) Protoc.10/9264/04 - Mog Comercial e Construtora Ltda
03) Protoc.10/12755/05 - Alpamar Administração de Hotéis Ltda
04) Protoc.10/12760/05 – Alpamar Administração de Hotéis Ltda
Relatora: Patrícia de Camargo Margarido
05) Protoc.49376/96 - Eneida Ramalho de Paula
06) Protoc.77920/00 - Tangram Consult.Organizacional S/C Ltda
07) Protoc.10727/02 - Pro Food Comércio de Alimentos Ltda
Relator: Marcelo Vida da Silva
08) Protoc.10496/00 - Benedita Vera de Castro e Silva (Voto Vista do Julgador
Marcelo Vida da Silva).
Relator: Edson Vilas Boas Orrú
09) Protoc.11307/02 - Nilton César Ruiz Fernandes
10) Protoc.79165/00 - Empresa de Investimentos de Campinas Ltda
11) Protoc. 6052/02 - Rovilson Cleber Sprovieri
Relator: Ari de Oliveira Pinto
12) Protoc.74391/00 - Construtora Coelho e Incorporações Ltda
13) Protoc.05/429/04 – Antonio Carlos Razza
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

MAX VICTOR T. C. RAMM
Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO 2ª CÂMARA

dia 12/04/2006 - 8º andar - 08:30hs
A Presidência da JRT, no uso das atribuições da artigo 20, incisos III e V, da Lei
8129/94, CONVOCA os Srs. Membros da 2ªCâmara e os Srs. Representantes
Fiscais, para a reunião a se realizar em 12/04/2006, às 08:30hs em primeira
convocação, nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibas, a Av.
Anchieta, nº 200, na sala da JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos
constantes da PAUTA abaixo:
01) Protoc.10/14737/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações
02) Protoc.10/14742/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
03) Protoc.10/14739/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
04) Protoc.10/14803/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
05) Protoc.10/14777/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
06) Protoc.10/14765/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
Relator: Flávio Antonio Baptista
07) Protoc.10/14726/03 – Arcel S/A Empreendimentos e Participações

08) Protoc.10/14773/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
09) Protoc.10/14754/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
10) Protoc.10/14766/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
11) Protoc.10/14772/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
12) Protoc.10/14778/03 - Arcel S/A Empreendimentos e Participações
Relator: Roberto Palma
13) Protoc.10/14729/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
14) Protoc.10/14734/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
15) Protoc.10/14779/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
16) Protoc.10/14796/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
17) Protoc.10/14798/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
18) Protoc.10/14802/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
Relator: Gislaine T.R. Clark
19) Protoc.10/14745/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
20) Protoc.10/14733/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
21) Protoc.10/14740/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
22) Protoc.10/14735/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
23) Protoc.10/14723/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
24) Protoc.10/14732/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
Relator: José Antonio Khattar
25) Protoc.10/14775/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
26) Protoc.10/14768/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
27) Protoc.10/14790/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
28) Protoc.10/14799/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
29) Protoc.10/14751/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
30) Protoc.10/14801/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
Relator: Carlos Alberto S. T. Maia
31) Protoc.10/14727/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
32) Protoc.10/14764/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
33) Protoc.10/14736/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
34) Protoc.10/14741/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
35) Protoc.10/14744/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
36) Protoc.10/14748/03 - Arcel S/A Empeendimentos e Participações
Relator: João Batista Borges
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

MAX VICTOR T.C. RAMM
Presidente da JRT

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Processo Administrativo n.º 05/10/51.170 - Interessado: SMI - Referência:
Pregão Presencial n.º 011/2006 - Objeto: Registro de Preços de Emulsão
Asfáltica RR 2C e Impermeabilizante Asfáltico CM 30 a serem utilizados na
manutenção e conservação das vias públicas.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do
disposto no Art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro na Ata de Registro de Preços n.º 026/2006, a despesa no valor total de R$
106.290,00 (cento e seis mil, duzentos e noventa reais), a favor da empresa
Petrobras Distribuidora S/A, para o fornecimento dos itens 01 e 02.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão da Ordem de Fornecimento à empresa.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura.

Processo Administrativo: 04/10/10.059 - Int.: SMI - Ref.: Concorrência
n.º 017/2004 - Objeto: Registro de Preços de serviços de fresagem, execução
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ – Faixas B e C), de micro
revestimento e de restauração (tapa-buracos) de pavimentos flexíveis de vias
públicas no Município de Campinas.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do
disposto no Art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro na Ata de Registro de Preços n.º 395/2004, a despesa no valor total de
R$ 2.009.316,00 (dois milhões, nove mil e trezentos e dezesseis reais) a favor
da empresa Delta Construções S.A., para a prestação de serviço referente
aos itens 03, 04, 05, 06 e 07.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, a SMI, para
o gerenciamento e emissão da Ordem de Serviço à empresa.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Processo Administrativo n.º 05/10/22.551 - Int.: SMI - Ref.: Pregão Presencial
n.º 015/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção no Município de
Campinas, predominantemente na área da Administração Regional 12 (Região 08), com
máquinas, equipamentos, caminhões e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no
Art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 129.960,00 (cento e vinte e
nove mil, novecentos e sessenta reais), a favor das empresas conforme segue:
I. Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$ 75.264,00 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), para
a prestação de serviços referente aos itens 05 e 08, Ata n.º 213/2005;
II. Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., no valor de R$ 13.896,00
(treze mil, oitocentos e noventa e seis reais), para a prestação de serviços
referente ao item 03, Ata n.º 212/2005;
III. Consfran Engenharia e Comércio Ltda., no valor de R$ 40.800,00
(quarenta mil e oitocentos reais), para a prestação de serviços referente ao
item 07, Ata n.º 214/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)
ATA DA 52A REUNIÃO ORDINÁRIA – 13/02/2006

Aos treze dias de fevereiro de dois mil e seis, às 14: 00 hs, realizou- se na Sala Azul, 4o

andar, da Prefeitura Municipal de Campinas, Avenida Anchieta, no 200, Campinas/SP, a
qüinquagésima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
com presença dos seguintes conselheiros, no exercício da titularidade: Alcides Mamizuka
(FJPO), Ângela Podolsky (Macrozona 1), Cláudio Hacker (Novo Encanto), Cíntia
Zaparoli (Sehab), Demétrio Vilagra (Ceasa), Dionete Santin (Unicamp), Ernestina Gomes
Oliveira (Proesp), Ernesto Dimas Paulella (CMC), Fabíola Scombatti (Urbanismo),
Gilberto Penteado de Almeida (Macrozona 3), Gustavo Bocaletti (Secr. Ass. Jurídico),
Hamilton Rodrigues (AEAC), Hélio Shimizu (Macrozona 4), Isaac Martins Silva
(Macrozona 5), Janete Navarro (Saúde), Marcelo Hobeika (IAB), Mayla Porto (Seplama),
Myrian Costa (Sanasa), Ney Hoffmann (Macrozona 2), Paola Sierra (Plantando Paz na
Terra), Peter Traue (Eco Ambiental) Régis Maciel (Sindicato Rural de Campinas),
Reinaldo Valbert (Habicamp), Renata Freire (Sindicato de Bancários), Roseli Torres
(IAC), Tereza Nunes (Educação), Thelma Silva (PUCC), Ulisses Costa (CATI), Vera
Graziano Rodrigues (PUCC). Suplentes presentes: Cássia Pereira (Saúde), Dorival
Nakamura (Urbanismo), Marco Boni (Projeto Ambiental), Rogério Patiri (Escola Artesã
Viveiro), Sandro Tonso (Educação). A Presidente do Comdema, Mayla Porto, abriu a
reunião expondo sobre o programa Município Educador Sustentável - MES, em
viabilização com o Ministério do Meio Ambiente e várias instituições, e o projeto
Coletivo Educador de Campinas – CoEca, que foi selecionado em primeiro lugar pelo
MMA e deverá ser executado a partir de março. O andamento dos projetos foi detalhado
pelo Professor Sandro Tonso da Unicamp, que esclareceu que os programas não estão
fechados para novos participantes e que se pretende trabalhar com equipes nas 7
macrozonas. Retomando a palavra, Mayla informou que o município de Campinas
assinou o Termo de Adesão ao Programa “Município Educador Sustentável” no dia 12/
01/06, em evento que contou com a presença da Ministra Marina Silva do MMA. Mayla
e o Secretário de Planejamento, Márcio Barbado representaram o Prefeito na ocasião e
foram convidados a almoçar com a Ministra para conversar sobre os problemas ambientais
da região. A seguir Mayla informou sobre o Projeto elaborado pelo Depto de Meio
Ambiente da Prefeitura e encaminhado via CBH- PCJ para obtenção de recursos junto
ao Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O projeto tem por objetivo a
“Capacitação das Administrações Regionais e Sub- Prefeituras de Campinas com Atuação
nas Bacias Hidrográficas do PCJ”. A conselheira Roseli, discorreu sobre o projeto de
recomposição da mata ciliar no córrego Anhumas, elaborado pelo IAC em parceria com
várias instituições, que também foi enviado ao Fehidro. A presidente discorre sobre a
importância desse tipo de iniciativa, incentivando aos membros do Conselho a formularem
novas propostas e projetos que contribuam para a preservação do meio ambiente, e que
fiquem atentos ao calendário e oportunidades de finanaciamento que surjam, pois a
cidade precisa que seu Conselho esteja antenado nestas questões. Muitos outros projetos
poderiam ter sido enviados, além destes dois. Ressaltou, ainda, que agora com a cobrança
da água, mais recursos deverão estar disponíveis, e deverão ser aplicados na Bacia do PCJ.
A presidente faz uma exposição e apresentou o cronograma e roteiro do processo de
Revisão do Plano Diretor Participativo de Campinas, em curso no município, nos
termos previstos no Estatuto da Cidade, já que estamos no último ano de prazo para
efetuar esta revisão, uma vez que o Plano em vigor é de 1996. Explanou sobre a
metodologia e paradigmas que devem nortear as discussões e a elaboração da nova
Minuta. Segundo o Plano de Trabalho elaborado pela SEPLAMA, que é a coordenadora
do processo, este deverá estar concluído até julho, quando será encaminhado para o
senhor Prefeito, que posteriormente encaminhará à Câmara para apreciação final,
tendo em vista que o Plano deverá estar aprovado até outubro/2006. O conselheiro Régis
informa sobre o Fórum Agenda 21 Campinas, que indicou a necessidade do Comdema
assumir a condução do processo, com envolvimento do poder público. O tema deverá ser
objeto de discussão específica em reunião futura do Conselho. O conselheiro Shimizu
esclarece que Ministério do Meio Ambiente liberou recursos financeiros para atividades
da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais (REBAL), visando integrar experiências bem
sucedidas no país. Shimizu sugere que conste na ata da reunião ordinária 51º, a composição
das Comissões Técnicas, para ser publicada do DOM, incluindo os novos inscritos nesta
reunião. O conselheiro Mamizuka agenda reunião da Comissão Especial do Plano Diretor
para o dia 21/02, às 15 horas, no DMA. A coordenadora da Comissão de Análise do
Território e Gestão dos Recursos Naturais, conselheira Ernestina, destaca que a reunião
da Comissão indicou a necessidade do estabelecimento de uma rotina com o DMA, em
relação ao processo de análise dos empreendimentos, sobretudo em áreas de fragilidade
ambiental. O conselheiro Shimizu, coordenador da Comissão de Controle de Poluição e
Gestão de Resíduos, esclarece que a Comissão realizou três reuniões nas quais analisou os
Editais 17 e 18/2005, que tratam basicamente da coleta e disposição dos resíduos
domiciliares, respectivamente. O conselheiro Patiri será relator dos pareceres sobre os
Editais, o que será precedido pela realização de seminário, em março, antes da apresentação
ao Comdema. A Presidente apresenta proposta do conselheiro Marco Boni sobre a
realização do plantio de árvores pelo Comdema. O conselheiro Shimizu sugere que
Comissão de Comunicação e Educação Ambiental analise a proposta, considerando as
ponderações feitas nesta reunião e coloque, em uma próxima reunião, seu parecer sobre
o assunto. Em seguida, foi apreciada a ata da 51º reunião e aprovada sem alterações. No
último item da Ordem do Dia, a conselheira Ernestina solicitou informações sobre o
projeto de ampliação do aeroporto de Viracopos. A conselheira Mayla esclarece que
ainda não se tem conhecimento detalhado do novo Projeto anunciado, apenas se sabe
que deve alterar o traçado original em discussão. Disse ainda, que participou representando
o Comdema, de reunião na Sala Azul, convocada pelo Prefeito e Infraero, para divulgar
para a sociedade a concepção geral do projeto em elaboração. Nesta reunião com a
presença de diversos segmentos, empresariado e imprensa, anunciou- se que investimentos
da ordem de R$ 104 milhões, para serem aplicados em saneamento básico, estariam
sendo negociados com o governo federal. A conselheira Dionete entende que o traçado
não deveria passar sobre o Cerrado, pois ficaria muito caro. Mayla informou que na
oportunidade colocou a necessidade de um acompanhamento do Comdema e DMA
sobre a evolução do assunto. Pediu informações sobre os Estudos Prévios de Impactos
Ambientais, tendo a Infraero respondido que todos os estudos seriam elaborados, que eles
se encontram ainda na fase do Projeto e não execução. O conselheiro Shimizu sugere que
o assunto seja analisado pelas Comissões Técnicas do Plano Diretor e de Análise do
Território para recolher informações. A Presidente encaminhará oficio ao superintendente
de Viracopos para obter material necessário à discussão do projeto. As próximas reuniões
ordinárias do Conselho obedecem ao seguinte calendário, em 2006: 27/03, 24/04, 29/
05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11 e 18/12. Nada mais havendo a discutir, a
Presidente Mayla Yara Porto deu por encerrada a reunião, às 17 horas. Eu, Almira de
Souza Silva, lavrei a presente ata.
(04, 05, 06/04)

CONVOCAÇÃO
CONVOCO a servidora estagiária MARIA PEDRO DE QUEIROZ BARONE
de matrícula funcional 108. 171- 3 para comparecer no dia 10 de abril de 2. 006,
às 10h00 junto à Comissão Permanente de Avaliação Probatória no 5º andar – sala
14 Paço Municipal, para ciência aposta no protocolado nº 05/10/40661.

MÉRCIA ANAIR AGNELO
Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação Probatória/SMRH

(04, 05, 06/04)

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA N.º 66416/2006 - Revogar a partir de 01/09/2005, o ítem da portaria
nº 65339/05, que nomeou a servidora LEDAMI FERNANDES LUCAS, matrícula
nº 87738-7, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a
Coordenadoria Setorial de Produções, do Departamento de Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas, da Secretaria Municipalde Cultura, Esportes e Lazer.

COMUNICADO
Em cumprimento ao Decreto Lei n.º 10846/92, este Departamento de Recursos
Humanos COMUNICA que a Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de
Campinas exarou os seguintes PARECERES:
EM 28/03/2006
INTERESSADA: IRONETE CARVALHO DA SILVA
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 28/03/2006
INTERESSADA: SEBASTIANA PEREIRA SALES
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 28/03/2006
INTERESSADO: BOANESIO VAZ JUNQUEIRA
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 28/03/2006
INTERESSADA: MARIA DE LOURDES AZEVEDO DE ALMEIDA
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 28/03/2006
INTERESSADO: FERNANDO CHRISANTO SOARES
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO INDEFERIMENTO

Campinas, 05 de Abril de 2006
NILSON JOSÉ BALBO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO   SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL  DE  SAÚDE
Em 05 de março de 2006

Processo Administrativo n.º 04/10/64.162 - Interessado: SMS - Referência:
Concorrência nº 001/2005 - Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo
de enfermagem – curativos.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do
disposto no art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$
137.679,60 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e
sessenta centavos), a favor das empresas conforme segue:
Coloplast do Brasil Ltda., no valor de R$ 37.360,00 (trinta e sete mil, trezentos
e sessenta reais), para o fornecimento dos itens 16 e 17, Ata n.º 173/2005;
Cremer S. A., no valor de R$ 41.965,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e
cinco reais), para o fornecimento dos itens 01, 02, 03, 04 e 18, Ata n.º 174/2005;
Intercontinental Medical, Importação e Exportação Ltda., no valor de
R$ 1.605,00 (um mil, seiscentos e cinco reais), para o fornecimento dos itens
07, 09 e 10, Ata n.º 176/2005;
Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., no valor de R$
4.459,00 (quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais), para o
fornecimento dos itens11 e 12, Ata n.º 177/2005;
Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda., no valor de R$
1.683,60 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), para o
fornecimento dos itens 20, 21 e 22, Ata n.º 178/2005;
Hospfar – Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., no
valor de R$ 1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois reais), para o
fornecimento do item 19, Ata n.º 175/2005;
Bristol – Myers Squibb Farmacêutica Ltda., no valor de R$ 48.675,00
(quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais), para o fornecimento do
item 15, Ata n.º 172/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Saúde, para gerenciamento e emissão das Ordens de Fornecimento.

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.  SECRETÁRIO
MUNICIPAL  DE  SAÚDE

Em 05 de Abril de 2006
Protocolado: 05/10/51.035 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde -
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte,
através de 12 (doze) veículos leves, com combustível e motoristas, devidamente
habilitados, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes do presente processo administrativo,
AUTORIZO a despesa no valor total anual de R$ 734.400,00 (setecentos e
trinta e quatro mil e quatrocentos reais), a favor da empresa C. M. DE SOUZA
TRANSPORTES EPP, devendo onerar dotação orçamentária do presente
exercício o valor de R$ 550.800,00 (quinhentos e cinqüenta mil e oitocentos
reais) e o restante onerar dotação do exercício de 2007.
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Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de
Administração para as demais providências, conforme homologação.

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES
N° PROTOCOLO: 05/60/00946 PN
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO HEMOCENTRO
DEFERIDO

Campinas, 5 de abril de 2006
CELI V. R. MUNHOZ

Coordenadora da Vigilância Sanitária Norte

DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE
VIGILÂNCIA À SAÚDE

PROTOCOLO: 05/70/08643
INTERESSADO: LANCHONETE ALTERNATIVA DE CAMPINAS LTDA ME
ASSUNTO: LAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/30/00023
INTERESSADO: APARECIDO PEDRO COSTA ME
ASSUNTO: LAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/30/00161
INTERESSADO: HONORATO ZAMBELLI COM. VAR. PROD. FARM. LTDA ME
ASSUNTO: LAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/30/00180
INTERESSADO: MARIA AP. BRISTOTTI ME
ASSUNTO: LAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

Campinas, 05 de abril 2006
ELOÍSA C.S. COSTA

Coord. VISA/Noroeste

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 06/10/15956 EMPRESA BRASILEIRA DE ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA - PROT. 06/10/
15865 MONTREAL TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA – PROT. 05/11/942 PUBLICIDADE KLIMES S.P.
LTDA – PROT. 05/10/45381 CLINICA MEDICO CIRURGICA NORTE SUL LTDA – PROT. 06/10/15837
ANDRE L T CECILIO -

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
PROT. 06/11/2115 S. VIEGAS E CIA. LTDA

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DIRETORIA DUOS
FICA LEVANTADO O EMBARGO SOMENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO NA
ESTRUTURA DA COBERTURA DO VIZINHO E XECUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO
PROT. 06/11/2378 FERNANDO TOGNOLO

DIRETORIA DUOS
DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO EMBARGO
PROT. 05/11/8904 FUNDAÇÃO TROPICAL DE TECNOLOGIA E PESQUISA

INDEFIRO O CANCELAMENTO DO AIM 12805 – (DIRETORIA DUOS)
PROT. 05/11/6139 FUNDAÇÃO TROPICAL DE TECNOLOGIA E PESQUISA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT.. 06/11/2891 MARCEL A DE TOMY – PROT. 06/11/2959 ADEMIR M SOARES

DEFIRO PROJETO DE COMSTRUÇÃO COMERCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/037 PAULO LOT –PROT. 06/11/2927 FERNANDO R GRASSI – PROT. 06/11/2878 ROBERTO
A DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 15625/99 OSVALDO M DE SOUZA – PROT. 05/11/8207 TACITO J M DE CARVALHO E SILVA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
PROT. 29103/57 MAURO A DOS SANTOS

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. DE AMPLIAÇÃO E REGUL. INSTITUCIONAL
PROT. 05/11/11566 SOC. FAMININA DE ASSIST. A INFANCIA

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. INSTITUCIONAL
PROT. 04/11/5776 JOSE H DE CASTRO

DEFIRO SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PROJETO INSTITUCIONAL
PROT. 04/11/10541 MISA ADM. E PARTIPAÇÕES LTDA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 46924/98 JOSE R FERNANDES

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/3131 DANIEL M SIMS – PROT. 06/11/2098 ANDREA AP. L DE CAMPOS RODRIGUES

DEFIRO DE PROJETO CONSTR. E REGUL. RESIDENCIAL
PROT. 06/11/724 KLAUS K DA SILVA ZAPELINI – PROT. 06/11/1464 ERCELINA O DORNELLAS

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. COMERCIAL
PROT. 19204/74 WAGNER E MELCHERT

DEFIRO O PROJETO DE CONSTR. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 03/11/3674 JOSE E DE CASTRO TIBIRIÇÁ

DEFIRO O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL
PROT. 03/11/2731 MARIA E A FERREIRA

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 28873/94 ENCOL S/A EMBALAGENS E COM. INDUSTRIA – PROT. 56341/99 VAGNER BASSAN
– PROT. 61792/99 ANTONIO C FRANQUINI – PROT. 06/11/2246 EDILEUSA P VIDAL – PROT. 15630/
55 ETORE SELEGHINI – PROT. 9396/83 OSVALDO RICHIARD – PROT. 5273/90 WELTON N CURI –
PROT. 06/10/16662 CARLOS E SILVESTRE

CANCELE-SE O ALVARÁ DE EXECUÇÃO Nº 2628/98
PROT. 69345/98 JOSE NIVALDO GALETI

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. ANCHIETA N- 200, 2º ANDAR, GUICHE DE
ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PROT. 05/70/2136 CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A INT. Nº 48335

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

Protocolo  nº  193/05 – Convite  nº  003/06 -  Objeto :  Aquisição de
Componentes Eletrônicos.

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE RECURSO
Com referência ao Convite supracitado, COMUNICO que está aberto o prazo
legal de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para impugnar o
recurso interposto pela empresa WALTRONICA COMPONENTES
ELETRÔNICOS LTDA. Informo que os autos do processo encontram-se com
vista franqueada aos interessados.

Do protocolo nº 199/2005 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de cartão alimentação, por meio de sistema eletrônico.

DESPACHO
Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em
especial o parecer Jurídico, às fls 372 a 373, e a manifestação do Sr pregoeiro,
à fl 374, que acolho como razão de decidir, REVOGO o Pregão Presencial
nº 001/06, com base no que estabelece o caput do artigo 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações. Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos
termos do artigo 109, inciso I alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Em: 05/04/06
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente EMDEC S/A

RESULTADO DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO

Resultado de Julgamento do Credenciamento das
Cooperativas que congregarão os permissionários do serviço
alternativo que passarão a integrar o Sistema de Transporte

Coletivo Público, representado pelo INTERCAMP
A Comissão de Credenciamento após análise das documentações, decidiu por
unanimidade, CREDENCIAR as cooperativas ALTERCAMP - Cooperativa de
Trabalho em Transporte de Campinas; COOPERATA - Cooperativa de Trabalho
dos Proprietários de Veículos do Transporte Coletivo de Campinas e Região;
COOPERSELC - Cooperativa de Trabalhadores Autônomos em Transporte
Coletivo; COOPERCITY - Cooperativa de Trabalho dos Transportadores
Rodoviários de Passageiros da Cidade de Campinas; COTALCAMP - Cooperativa
dos Trabalhadores Autônomos e Alternativos de Campinas. O Diretor Presidente
ratifica a decisão proferida pela Comissão. Publique-se.

Campinas, 05 de abril de 2006
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente da EMDEC S/A

ÁREA DE LICITAÇÕES
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 1027/06

- MGM COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA., nota de empenho n°. 1798/06,
para os itens 01 e 02 no valor total de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).
- BARÃO IMPORTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA., nota de empenho
n°. 1799/06, para o item 03 no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 1108/06
- JOAQUINA FERRAZ OLIVEIRA GUIMARÃES, nota de empenho n°.
1795/06, para o item 01 no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Campinas, 04 de abril de 2006.
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

COMUNICADO
COMUNICAMOS à Sra. SILVIA PETEAN, portadora do RG no. 126650743,
que em 03/04/2006 encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir o
cargo 32 - Analista Sistemas Jr – Comunicação Eletrônica, para o qual
foi aprovada e classificada em 2º lugar no Concurso Público IMA 001-2003,
ficando em função disso caracterizada a sua desistência da vaga.
(04, 05, 06/04)

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS o Sr. EDERSON MARCOS FERREIRA, portador do RG
n.º 302308507, a comparecer em 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação
na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba
Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, sob pena de ser entendido o não
comparecimento como desistência da vaga para o cargo 30 - Analista Sistemas
Jr – Software Livre / PHP/MySQL/POSTGRE, para o qual foi aprovado e
classificado em 6º lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.

Campinas 05 de Abril de 2006
(05, 06, 07/04)

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS o Sr. THIAGO ASSIS CUNHA, portador do RG n.º
299952101, a comparecer em 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação
na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba
Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, sob pena de ser entendido o não
comparecimento como desistência da vaga para o cargo 32 - Analista Sistemas
Jr – Comunicação Eletrônica, para o qual foi aprovado e classificado em 3º
lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.

Campinas, 05 de Abril de 2006
(05, 06, 07/04)
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HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 2006/23 - Presencial. Objeto: Registro de preços de curva e tubo de
PVC rígido. COMUNICAMOS a homologação do pregão pelo menor preço
total por item a empresa Fortsam Comercial Ltda. Item 1 - R$ 12.000,00 e
Item 2 - R$ 18.150,00, pelo período de 12 (doze) meses.
Pregão n. 2006/20 - Presencial. Objeto: Aquisição de lâmpadas, luminárias, reatores
e acessórios. COMUNICAMOS a homologação do pregão pelo menor preço
total por lote as seguintes empresas Eletromega Comercial Ltda. lote 1 - R$
6.900,00; Peu Eletricidade Ltda. lote 2 - R$ 1.300,00 e lote 8 – R$ 355,00; Dekaf
Comercial Ltda. – EPP. lote 3 – R$ 260,00, lote 6 – R$ 10.500,00 e lote 7 – R$
5.600,00; Poder Supremo Com. Importação Ltda. EPP. lote 4 – R$ 1.490,00 e
lote 5 – R$ 850,00; Max-Fer Comercial Ltda. lote 9 - R$ 2.440,00.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ALTERAÇÃO DE EDITAL
Concorrência n. 2006/01 - Objeto: Execução dos serviços de substituição de
redes de distribuição de água por método não destrutivo, no mesmo
caminhamento da rede existente, ligações domiciliares e instalação de caixas de
proteção de hidrômetros, no município de Campinas, com fornecimento de
materiais, mão-de-obra e equipamentos. Fica alterado o item 6.1.3 letra C do
edital, permanecendo as datas publicadas em 04/04/2006, inalteradas. 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.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO
O Ilmo. Sr. Diretor Administrativo Financeiro da SETEC – Serviços Técnicos Gerais, no
uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, CONVOCA os
permissionários abaixo relacionados, na categoria AMBULANTE – SEM PONTO
FIXO, munidos da Caderneta e carnês de 2005/2006, a comparecerem na Tesouraria da
Setec, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data dessa publicação, para quitar seus
débitos com os cofres públicos, sob pena de cancelamento da licença.
MAT. NOME
1 3 1 0 4 LEONIDAS PEREIRA DOS SANTOS
1 3 1 0 5 SÉRGIO ALMEIDA SANTOS
1 3 1 2 0 CLAUDETE LIMA DE MELLO
1 3 2 1 2 ROSANA MENDES PEREIRA
1 3 2 3 3 MARCOS BENEDITO FERREIRA
1 3 1 2 8 LUIZ CESAR FERREIRA DOS SANTOS
1 3 1 5 5 PAULO EDISON DE OLIVEIRA E SILVA
1 3 2 1 4 JESUINO DE ARAUJO
1 3 2 1 5 LEONARDO BOURGUIGNON SANTOS

Campinas, 03 de Abril de 2006
ERIVELTO LUÍS CHACON
Diretor Administrativo Financeiro

(04, 05 E 06/04)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2387, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede a Medalha Exemplo Digno ao Dr. Carlos Alberto

Marchi de Queiroz
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Exemplo Digno ao Dr. Carlos Albero
Marchi de Queiroz, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas
no âmbito da segurança.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do
inciso II do artigo 16 da resolução 717 de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2388, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede a Medalha Exemplo Digno ao Dr. Valter Otávio

Faria Monteiro
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Exemplo Digno ao Dr. Valter Otávio Faria
Monteiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas no
âmbito da segurança.
Art.2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do
inciso II do artigo 16 da resolução 717 de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2389, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede a Medalha Exemplo Digno ao Sr. Major PM

Carlos Eduardo Massarini
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Exemplo Digno ao Sr. Major PM Carlos Eduardo Massarini,
pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas no âmbito da segurança.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso II do
artigo 16 da resolução 717 de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2390, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede a Medalha Exemplo Digno ao Sr. Ten. Cel. PM

Rubens Massao Kodama
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Exemplo Digno ao Sr. Ten. Cel. PM Rubens Massao
Kodama, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas no âmbito da segurança.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso II do
artigo 16 da resolução 717 de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2391, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede a Medalha Exemplo Digno ao Capitão João

Carlos de Oliveira
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Exemplo Digno ao Sr. João Carlos De Oliveira, pelos
relevantes serviços prestados ao município de Campinas, especialmente na carreira militar
junto ao Exército.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso II do
artigo 16 da resolução 717 de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2392, DE 05 DE ABRIL DE 2006
Concede Título de Cidadão Campineiro ao sr. Rogério Amato

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Rogério Amato, o Titulo de Cidadão Campineiro,
pelos relevantes serviços prestados à cidade de Campinas.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue um pergaminho contendo um resumo deste
Decreto Legislativo.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de Campinas, consignadas no
orçamento suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 05 de Abril de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR LUIS YABIKU
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

EDITAL DE EXTRAVIO
LAGE FILHO & CIA. LTDA, inscr. no CNPJ. sob nº 02. 102. 427/0001-26 e no
Estado sob nº 244. 952. 950. 119 com sede a rua Dr. Salles de Oliveira, 47 nesta
cidade DECLARA para os devidos fins, o extravio dos seguintes documentos:
Notas Fiscais de saida de nºs. 000001 a 071. 441 modelo 1; Notas Fiscais de
entradas dos anos 2001 a 01/2006; Livros Registro de entradas nºs. 01 a 09
anos 09/1997 a 2005; Livros Registro de saidas de 01 a 09 anos 9/1997 a 2005;
Livro Registro de Apuração do ICMs mod. 9 de 01 a 09 dos anos 1997 a 2005;
Livro RUDFTO nº. 01; Livro Registro de Inventario Mod. 7 nº 01 ref. anos
1997 a 2005. Não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.
(05, 06 E 07/04)

EDITAL DE EXTRAVIO
LIBERDADE CANTO E DANÇA E TEATRO - CNPJ 58378381/0001-27
estabelecida à R. Augusto P. Balantine, 160 - V. Castelo Branco, 160 Campinas-
SP., COMUNICA que foi extraviada  sua AUTORIZAÇÃO PARA
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. É a presente publicação para
que produza os efeitos legais.
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