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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO N° 17.657 DE 26 DE JULHO DE 2012 
 INSTITUI O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE VAGAS ESCO-

LARES NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais e,
 CONSIDERANDO  o disposto no art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, 
que trata dos Direitos Sociais, bem como o disposto em seu art. 208, que estabelece o dever do 
Estado na garantia da Educação;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente;
 CONSIDERANDO  o disposto no Título VI, Capítulo II, Seção I da Lei Orgânica do Municí-
pio de Campinas, de 30 de março de 1990, que trata da Educação;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal nº 11.600, de 07 de Julho de 2003, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do cadastro de crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos ao longo de todo ano letivo 
nas Unidades Municipais de Educação Infantil, bem como a alteração promovida pela Lei 
Municipal nº 13.154, de 19 de Novembro de 2007;
 CONSIDERANDO  o Decreto Municipal n° 15.947, de 17 de Agosto de 2007, que regu-
lamenta a Lei Municipal nº 12.884, de 04 de Abril de 2007, que dispõe sobre a criação do 
Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil - PAEEI;
 CONSIDERANDO a  Resolução CNE/CEB n° 06, de 20 de outubro de 2010, que “Defi ne 
Diretrizes Operacionais para a Matrícula no Ensino Fundamental e Educação Infantil”;
 CONSIDERANDO  o Parecer CNE/CEB nº 12/2010, aprovado em 08 de Julho de 2010, 
que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na 
Educação Infantil;
 CONSIDERANDO  o Parecer CNE/CEB Nº 04, aprovado em 16 de fevereiro de 2000, que 
dispõe sobre as Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil;
 DECRETA :
 Art. 1º  Fica instituído o Programa de Atendimento da Central de Vagas para a Educação 
Infantil, com o objetivo de organizar o cadastro das crianças residentes e domiciliadas no mu-
nicípio de Campinas, em idade escolar compreendida entre 03 (três) meses a 05 (cinco) anos 
e 11 (onze) meses e, com isso, viabilizar de modo mais adequado o atendimento da demanda 
educacional existente nesta faixa etária.
 Parágrafo único . O Programa de Atendimento da Central de Vagas será viabilizado por meio 
do cadastro eletrônico do Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação.
 Art. 2º  Estão abrangidas pelo Programa de Atendimento da Central de Vagas:
I - as Unidades Municipais de Educação Infantil;
II - as Entidades de Educação Infantil conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação.
 Art. 3º  Para efeito de execução do presente Decreto serão utilizadas as seguintes denomina-
ções e nomenclaturas:
I - agrupamento I: crianças de 03 (três) meses a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de idade;
II - agrupamento II: crianças de 01 (um) ano e 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e 11 (onze) 
meses de idade;
III - agrupamento III: crianças de 03 (três) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade;
IV - georreferenciamento: processo eletrônico de compatibilidade geográfi ca informatizado, 
que defi ne a Unidade Municipal de Educação Infantil e as Entidades Conveniadas de Educa-
ção Infantil mais próximas ao endereço indicado pelo responsável legal, para fi ns de realiza-
ção de matrícula no agrupamento III; 
V - cadastro inicial: aquele realizado em uma única fase a cada ano, utilizando-se dos critérios 
sociais para os agrupamentos I e II;
VI - cadastro contínuo: aquele que se inicia após o término do cadastro inicial, por ordem 
cronológica de preenchimento do cadastro.
 Art. 4º  O processo eletrônico de cadastro abrangerá as crianças de 03 (três) meses a 05 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses de idade e realizar-se-á em 02 (dois) períodos subsequentes de tempo, 
denominados, respectivamente, inicial e contínuo.
 Art. 5º  Os cadastros inicial e contínuo serão realizados em todas as Unidades Municipais de 
Educação Infantil e nas Entidades Conveniadas de Educação Infantil, independentemente da 
faixa etária de atendimento da Unidade Educacional.
 §1º  O responsável legal poderá realizar o cadastro em qualquer Unidade Municipal de Educação 
Infantil ou nas Entidades Conveniadas de Educação Infantil, independente do endereço residencial.
 §2º  Para as crianças pertencentes aos agrupamentos I e II, os responsáveis legais deverão 
indicar a Unidade Educacional de sua preferência.
 §3º  Para o atendimento das crianças pertencentes ao agrupamento III, será indicada a Unidade 
Educacional por meio do georreferenciamento.
 §4º  Para o cadastro inicial deverão ser aplicados os critérios sociais, estipulados pela Secreta-
ria Municipal de Educação, em regulamentação própria para os agrupamentos I e II.
 §5º  Para o cadastro contínuo as crianças serão inseridas por ordem cronológica de preenchi-
mento do cadastro no Sistema Integre, de modo continuado.
 Art. 6º  O responsável legal deverá apresentar os seguintes documentos originais no ato do 
cadastro:
 I  -certidão de nascimento ou RG da criança;
 II  -comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
 III  -conta de água ou de luz recente, referente ao seu endereço residencial no Município de 
Campinas.
 Art. 7º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação por meio de 
instrumento normativo próprio.
 Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 9º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 PREFEITO MUNICIPAL 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
 REDIGIDO E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM NOME DO 
GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO 
SR.SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE 

 Em 25 de Julho de 2012 
 Protocolado n.º 12/10/29.446 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 43 a 52 e 58, e nos termos do Decreto Mu-
nicipal n.º 17.518/12, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Saúde à fl . 59, de 
contratação direta da empresa HOSP LOG Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., 
para a aquisição do medicamento TEMSIROLIMUS (TORISEL) 25MG - 27 frascos, 
conforme relacionado à fl . 41, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n.º 
8.666/93, para cumprimento à decisão judicial de fl s. 05/06, importando a despesa 
total no valor de R$ 61.370,19 (Sessenta e um mil, trezentos e setenta reais e dezenove 
centavos). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Finalmente, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a nume-
ração da contratação em livro próprio, e após, à Secretaria de Saúde para as demais 
providências, inclusive, no que concerne à recomendação de fl . 51, terceiro parágrafo, 
relativa ao acompanhamento da entrega do produto.
 Protocolado n.º 11/10/10.460 PG Interessada: Secretaria Municipal de Transportes
 DESPACHO:
À vista das informações existentes nestes autos e dos pareceres de fl s. 349 a 352, 382 a 
384 e 385 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência 
de impedimentos legais, AUTORIZO:
O Aditamento do contrato celebrado entre o Município e a EMDEC (Termo de Coo-
peração n.º 07/11 - fl s. 285 a 292), e a despesa decorrente, no importe de R$ 24.442,02 
(Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos);
A prorrogação do prazo deste contrato, por mais 12 (doze) meses, a partir de seu término;
À CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio;
Na sequência, encaminhe-se à SMT para ciência e prosseguimento, devendo a contra-
tada, durante todo o período de execução deste aditamento e prorrogação do prazo, em 
conjunto com o gestor, regularizar pendências existentes com a Justiça Trabalhista, na 
forma indicada à fl . 384, último parágrafo.
 Protocolado n.º 12/10/8.119 PG -Interessadas: SME e JOTAMAR Comércio de 
Peças e Transporte Rodoviário Ltda.
 DESPACHO:
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, em especial, os pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às folhas 137 a 143 e 144, 
conheço do recurso administrativo interposto pela empresa Jotamar Comércio de Pe-
ças e Transporte Rodoviário Ltda. às fl s. 165 a 173, e quanto ao mérito, determino 
que lhe seja negado provimento, haja vista que não restou demonstrado qualquer ar-
gumento válido capaz de afastar a sua responsabilização pela infração às cláusulas 9.4 
e 9.13 do Termo de Contrato n.º 08/12, mantendo-se a sanção de fl . 115, que aplicou 
a penalidade de multa de R$ 191.999,80 (Cento e noventa e um mil, novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos) e de suspensão temporária ao direito de licitar 
com o Município de Campinas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo 
prazo de 01 (um) ano, com a consequente rescisão contratual, nos exatos termos do 
disposto no artigo 87, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93, artigo 7.º da Lei 10.520/02, 
e cláusulas contratuais 11.2.3 e 11.3. Publique-se. Intime-se na forma da Lei. Após à 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento. 
 Protocolo nº 2009/10/32393 - Interessado: Secretaria Municipal de Chefia de Ga-
binete do Prefeito 
Referente:Contrato 124/2009 - Prestação de Serviços Gráfi cos e Diário Ofi cial de 
Campinas e Suplementos
À vista dos pareceres de folha 380,da Secretaria Municipal de Administração, que 
indica a ausência de impedimento legal, AUTORIZO:
1) O reajuste de 7,31%(sete vírgula trinta e um por cento),nos exatos termos do Pa-
recer Técnico do Sr. Economista da Secretaria Municipal de Administração-SMA, 
juntado às fl s.365 a 379: 
2) A despesa complementar decorrente do valor reajustado, a partir de 02/10/2011 é de
R$ 81.485,76 (oitenta e um mil,quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis 
centavos) para serviços na modalidade contínuo e o acrescimo de R$ 191.339,25(cen-
to e noventa e um mil,trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) para 
serviços na modalidade sob demanda;
3) À Secretaria Municipal de Administração para providências.
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 CONVOCAÇÃO   
  Protocolo:  2011/11/04780 
 Data de Entrada na PMC:  15/04/2011
 Localização:  Rua Luiz Carlos Meneghetti, Gleba 06, Quarteirão 13 (BG), Lote/Sublote 006-
UNI - Distrito de Barão Geraldo.
 Natureza do Empreendimento:  Construção Comercio CSE-BG.
 Proprietário do Imóvel:  Edmar dos Santos Cardoso
 Responsável pelo Empreendimento:  Edmar dos Santos Cardoso.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 17, 
18, 19, 20, 21 e 22 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 2011/11/6133 e 2012/11/0686 
 Data de Entrada na PMC:  12/05/2011
 Localização:  Rua Lucindo Silva, Lote 1A, Quadra A, Quarteirão 07886, Bairro Parque Fa-
zendinha.
 Natureza do Empreendimento:  Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV-5 
 Proprietário do Imóvel:  FURLAN Participações LTDA / GALÁPAGOS Produções Cine-
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CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e 
órgãos públicos emissores.

Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao 
órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, 
ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis 
para consulta na Internet no seguinte endereço:
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: 
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php

 
Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink”
(Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: 
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php
. Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, 

contate a IMA, no endereço abaixo.
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Imprensa Ofi cial do Município de Campinas

e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br
Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 

ou na Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

matográf. LTDA.
 Responsável pelo Empreendimento:  FURLAN Participações LTDA / GALÁPAGOS Pro-
duções Cinematográf. LTDA.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 65, 
66, 67, 68, 69, 70 e 71 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 1966/0/12094 
 Data de Entrada na PMC:  31/03/1966 
 Protocolo da Última Juntada: 2011/11/06866 
 Data da Última Juntada: 31/05/2011 
 Localização:  Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940, Lote 01, Quadra 15A, Quarteirão 2955, 
Bairro Jardim do Lago.
 Natureza do Empreendimento:  Ampliação Comercial Shopping Center CSE-6. 
 Proprietário do Imóvel:  ECISA Participações LTDA.
 Responsável pelo Empreendimento:  ECISA Participações LTDA.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 
1704, 1705, 1706, 1707, 1708 e 1709 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 2011/11/07240 
 Data de Entrada na PMC:  08/06/2011
 Localização:  Rua Antônio da Cunha Leme, Gleba 13E, Quarteirão 05934, Bairro Jardim 
Campineiro.
 Natureza do Empreendimento:  Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS - 
Unidades Acabadas Multifamiliar Agrupadas Verticalmente. 
 Proprietário do Imóvel:  CDHU - CIA de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
 Responsável pelo Empreendimento:  CDHU - CIA de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 60, 
61, 62, 63, 64 e 65 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 2011/11/07561 
 Data de Entrada na PMC:  15/06/2011
 Localização:  Rua 3 (três), Lote 01, Quadra B, Bairro Loteamento Residencial Villa Bella D. 
Pedro.
 Natureza do Empreendimento:  Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV-5 
 Proprietário do Imóvel:  FLORENÇA Participações S/A.
 Responsável pelo Empreendimento:  ROSSI Residencial S/A.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 44, 
45, 46, 47, 48 e 49 do protocolo em epígrafe. 

 Protocolos: 2011/11/07557, 2011/11/07558, 2011/11/07559, 2011/11/07560, 2011/11/7881, 
2011/11/7882, 2011/11/7883 e 2011/11/7884. 
 Data de Entrada na PMC:  15/06/2011
 Localização:  Rua 5 (cinco), 270, Lote 01, Quadra F, Quarteirão 16063, Bairro Residencial 
Flávia; Rua 6 (seis), 290, Lote 1, Quadra C, Quarteirão 16060, Bairro Residencial Flávia; 
Rua 5 (cinco), 224, Lote 1, Quadra G, Quarteirão 16064, Bairro Residencial Flávia; Rua 06 
(seis), 240,, Lote 1A, Quadra B, Quarteirão 16059, Bairro Residencial Flávia; Rua 05, 174, 
Lote 01, Quadra H, Quarteirão 16059, Bairro Residencial Flávia; Rua 05, 74; Lote 01; Quadra 
J; Quarteirão 16067; Bairro Residencial Flávia; Rua 05, 124; Lote 01; Quadra I; Quarteirão 
16066; Bairro Residencial Flávia; Rua 12, 278; Lote 01; Quadra L; Quarteirão 16068; Bairro 
Residencial Flávia.

 Natureza do Empreendimento:  Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS - 
Unidades Acabadas Multifamiliar Agrupadas Verticalmente. 
 Proprietário do Imóvel:  GOLD CUBA Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
 Responsável pelo Empreendimento:  GOLD CUBA Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 43, 
44, 45, 46, 47 e 48 do protocolo em epígrafe. 

 Protocolo: 2011/10/28296 
 Data de Entrada na PMC:  30/06/2011
 Localização:  Avenida Eng.º Augusto Figueiredo, s/n, Jardim Bom Sucesso.
 Natureza do Empreendimento:  Empreendimento Residencial Abolição II.
 Proprietário do Imóvel:  MRV Engenharia e Participações S/A.
 Responsável pelo Empreendimento:  MRV Engenharia e Participações S/A.
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 26, 
27, 28, 29, 30 e 31 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 2011/11/3572 
 Data de Entrada na PMC:  23/03/2011
 Protocolo da Última Juntada:  2011/11/11669
 Data da Última Juntada:  02/09/2011
 Localização:  Rua Estácio de Sá com a Rua Marques de Valença com a Rua Maestro Francisco 
M. da Silva, Lote 09, 10, 11, 12 e mais a viela de passagem, Quadra 19, Bairro Santa Genebra.
 Natureza do Empreendimento:  Construção de um Hotel CSE-6.
 Proprietário do Imóvel:  NOVA PLAST Indústria e Comércio LTDA.
 Responsável pelo Empreendimento:  NOVA PLAST Indústria e Comércio LTDA..
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 79, 
80, 81, 82, 83 e 84 do protocolo em epígrafe. 
 
Protocolo: 2011/17/ 01960 
 Data de Entrada na PMC:  05/09/2011
 Localização:  Estrada da Coudelaria, Gleba 1 desmembrada da Gleba A.
 Natureza do Empreendimento:  EG Hospital Pediátrico.
 Proprietário do Imóvel:  FUNDAÇÃO JEAN YVES NEVEUX
 Responsável pelo Empreendimento:  FUNDAÇÃO JEAN YVES NEVEUX
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal, até dia 24/08/2012. (30 dias prazo).  

 Convocar o interessado para complementação de documentação conforme às folhas 33, 
34, 35, 36, 37 e 38 do protocolo em epígrafe.  

 Campinas, 24 de julho de 2012 
 FERNANDO ZAMBON ATVARS 

 Presidente Do G.A.P.E 
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 FERNANDO ZAMBON ATVARS 
 Presidente Do G.A.P.E 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E 
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO - CSCLI 

 NOTIFICAÇÃO 
  Protocolado:   2012-10-28090 
 Requerente:  Augusto Cesar Benetti 
 Assunto: ITBI - Restituição 
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Nor-
mativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o(a) requerente notifi cado(a) a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada 
na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, comprovar legitimi-
dade para representar a adquirente do imóvel, apresentando os documentos constantes 
no requerimento inicial (Pessoa Jurídica).  

 LUÍS RICARDO CAMPOS LEMOS 
 Auditor Fiscal Tributário 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA   

  Protocolo: 2002-42.392 Interessado(a):NIVALDO TURMINA 
 c.cartográficos: 3433.31.79.0199.00000 3433.31.79.0189.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada  (emitida nos últimos 360 dias)  expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 025 com 345,00 m² e LOTE 026 com 370,00 
m² QUARTEIRÃO 03527 QUADRA 74 no SEGUINTE LOTE:   LOTE 025 com 
715,00 m²  ; NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

 Notifi cação 
  Protocolo: 96/00/62019
Código Cartográfico: 3444.41.12.0001.00000
Interessado: Fuad Jorge Cury (Condomínio Quintas do Verde)
 Comunicamos V. Sª para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data 
da publicação, a documentação abaixo especifi cada, para atualização do lançamento 
do IPTU, providenciando:

 I -  Documentação que comprove o ano-base de depreciação das torres 1, 2 e 3 do 
Bloco A, conforme disposto no Art. 41 do Decreto 16.274/08 que regulamenta o Art. 
18-E da Lei 11.111/01 e suas alterações;
 II -  quadro de áreas com o respectivo recolhimento de ART, conforme Art. 35 e anexo 
II do Decreto 16.274/08 que regulamenta o Art. 21 da Lei 11.111/01.
 Obs . O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição para o lança-
mento do IPTU de acordo com o Art. 18 da Lei 11.111/01 e suas alterações.
 

 ELAINE DUARTE DA SILVA 
 Agente Fiscal Tributário 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA   

  Protocolo: 2005-11-09402 Interessado(a):MARCELO DE CRUZ PINTO CRUZ 
 c.cartográficos:3261.5250.0818.01001 3261.5250.0798.01001 
3261.5250.0778.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO   
DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 025 com 1.000,00 m², LOTE 026 com 1.000,00 
m² e LOTE 027 com 1.000,00 m² QUADRA F QUARTEIRÃO 06358 no SE-
GUINTE LOTE: LOTE 025 com 3.000,00 m²;  NOS TERMOS DO ART. 21 DA 
LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu 
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolado: 09/10/37778 
 Interessado: Valeria Timpani Fortunato 
 Inscrição Municipal: 45.969-0 
 Assunto:  Encerramento   de   inscrição   no   ISSQN   com   data   retroativa 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro   o   presente   pedido , 
tendo em vista que os documentos anexados ao pedido não fazem prova plena da efe-
tiva cessação das atividades do interessado a partir do ano de 2005, bem como ter sido 
constatada a existência de obras sob a responsabilidade técnica do mesmo em anda-
mento em decisão dada ao protocolo 05/10/31046, publicada no DOM em 27/09/2008. 
Adicionalmente,  determino , de ofício, o encerramento da Inscrição Municipal no 
45.969-0 a partir da data de protocolização deste pedido, ou seja,  16/10/2009 , nos 
termos do artigo 64, § 1o, I, item b do Decreto Municipal no 15.356/05, bem como o 
 cancelamento  dos débitos de ISSQN Ofício, a partir do mês 11/2009, em virtude do 
encerramento da inscrição com a data retroativa a 16/10/2009.
 Protocolado: 11/10/44260
Interessado: Mark Sistemas de Informações e Informática Ltda
Inscrição Municipal: 104.097-9
Assunto:   Compensação   de   ISSQN
 Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07, combinado com a Instrução 
Normativa do DRM/SMF nº 003/08, indefiro   o   presente   pedido , tendo em vista que 
o ISSQN relativo à NFSe no 67, emitida em 08/07/2011, não comporta substituição 
tributária, por ser o tomador estabelecido fora de Campinas, nos termos do artigo 18 
da Lei Municipal no 12.392/05, sendo o tomador do serviço a pessoa hábil a solicitar 
a restituição do imposto recolhido indevidamente ou a alocação do mesmo em nome 
do interessado, nos termos do art. 42 da Lei 13.104/07.
 Protocolado: 11/03/01269
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Inscrição Municipal: 10.615-1
Assunto:   Impugnação   do   AIIM   nº   001943/2011
 Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com a Instrução 
Normativa do DRM/SMF nº 003/08,  indefiro   o   presente   pedido , devendo o Auto 
de Infração e Imposição de Multa - AIIM nº 001943/2011 ser mantido na íntegra, 
pois foi lavrado corretamente nos termos que dispõe o Artigo 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, combinado com o Artigo 142 do CTN, pela comprovação da não ocor-
rência da alegada decadência, pelo não recolhimento do ISSQN sobre as receitas in-
seridas nas subcontas indicadas e porque a multa aplicada é a prevista na legislação 
municipal, tendo o contribuinte incorrido na infração aos Artigos 28, I, e 29 da Lei 
Municipal nº 11.829/03.
 Protocolado: 05/10/64190
Interessada: Medicina Nuclear de Campinas S/C Ltda.
Inscrição Municipal: 032.180-0
Assunto:  Revisão   de   lançamento   d   ISSQN-Ofício   -   Exercício  2004
 Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro   o   presente   pedido , 
tendo em vista que o lançamento do ISSQN - Ofício imputado à interessada atendeu 
aos pressupostos legais determinados pelo § 2º do artigo 26, da Lei Municipal nº 
11.829/03, e porque a interessada voltou a enquadrar-se no regime de lançamento por 
homologação, nos termos do artigo 28 da mesma Lei, em razão da desistência tácita 
do recurso judicial. De ofício, determino a retifi cação do lançamento do ISSQN Ofício 
de Novembro/2004, do montante de 11.500,0000 UFIC, para 5.750,000 UFIC, pelo 
reenquadramento no regime de homologação.
 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Diretor DRM/GP 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolado: 11 / 10 / 4.695 
 Interessado: Marcelino Luiz Zanutello 
 Inscrição Municipal: 1.698 - 5 
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 
72 do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado,  decido defe-
rir o pedido,  cancelando a inscrição retroativamente a 08/01/2008, data da baixa da 
inscrição no CRCSP, o que faz prova plena de cessação de atividade nos moldes do 
Art. 1º, III da IN nº 02 /2009. Cancelar os lançamentos de ISSQN - Ofício a partir do 
exercício de 2008. 
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 Protocolado: 09 / 10 / 19.042 
 Interessado: Andréa Fernandes da Costa 
 Inscrição Municipal: 113.332 - 2 
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado,  decido deferir 
parcialmente o pedido,  cancelando a inscrição mobiliária nº 113.332 - 2 retroativa-
mente a 12 / 05 / 2009, nos termos do art. 2º da IN nº 02 / 2009. Cancelar os lança-
mentos a partir desta data. 

 Protocolado: 10 / 10 / 25.498 
 Interessado: Ilze Margareth Bonitatubus Lício de Fonseca 
 Inscrição Municipal: 108.249 - 3 
Atendendo ao disposto nos artigos 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado,  decido cancelar 
retroativamente a 01 / 01 / 2007  a inscrição mobiliária nº 108.249 - 3, de acordo 
com o art. 1º, II da IN nº 02 / 2009 - DRM / SMF.  Decido  também cancelar os débitos 
posteriores a esta data.

 Protocolado: 05 / 10 / 36.051 
 Interessado: Gonçalves & Gonçalves Funilaria, Comércio e Serviços Ltda. - ME 
 Inscrição Municipal: 45.377 - 3 
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado  deixo de conhecer 
 o pedido do requerente, pois de acordo com o art. 85 da Lei nº 13.104 / 07, ocorrendo 
perda de objeto do requerimento, fi ca prejudicada sua análise. 

 Protocolado: 12 / 10 / 28.665 
 Interessado: Prado Vasconcellos Sociedade de Advogados 
 Inscrição Municipal: 176.387-3 
Atendendo ao disposto no art. 72 do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do pre-
sente protocolado,  decido indeferir o pedido,  mantendo o enquadramento como Ofí-
cio - Sociedade de Profi ssionais, pois este é o enquadramento defi nido pelo Art. 28 da 
Lei Municipal nº 12.392 / 2005.

 Protocolado: 11 / 10 / 44.549 
 Interessado: Sérgio Furlan Bento 
 Inscrição Municipal: 54.554 - 6 
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado,  decido indeferir 
 o pedido do recorrente quanto ao cancelamento retroativo da inscrição mobiliária, pois 
suas alegações não estão em conformidade com o art. 1º da IN 02 / 2009.
Quanto à afi rmação que nunca fez inscrição mobiliária como autônomo,  não conheço  
este questionamento, pois a mesma foi feita regularmente conforme legislação da época.

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 - Respondendo pela CSCM / DRM / SR / GP

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolado:  12/10/31907 
 Interessado:  Vera Gonçalves Mendes
 Requerente:  Vera Gonçalves Mendes
 Assunto:  Solicita cancelamento retroativo da inscrição no ISSQN . 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72° do decre-
to 15.356/05,  defiro  o pedido de cancelamento retroativo da inscrição municipal  n° 
108592-1, na data de 21/10/2008, data da declaração do Hospital e Maternidade celso 
Pierro ao referente a incapacidade da contribuinte, fazendo prova plena para o atendi-
mento de sua pretensão, conforme disposto no artigo 1º, II da IN 02/2009, cancelando 
débitos posteriores a esta data. 

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 - Respondendo pela CSCM / DRM / SR / GP

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolado: 05/10/26842
Requerente: Eglair Detoni Teixeira Leite
Interessado: Eglair Detoni Teixeira Leite 
Assunto: Solicita cancelamento da inscrição no ISSQN
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art.72° do decreto 
15.356/05, indefi ro o pedido de cancelamento da inscrição municipal nº 1058440000, 
tendo em vista que não foi apresentada prova plena para atendimento do pedido, con-
forme disposto no artigo 1º da IN 02/2009-DRM/SMF, e quanto a autenticidade da 
assinatura deixo de conhecer nos moldes do art. 14 da Lei 13.104/2007. 

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 - Respondendo pela CSCM / DRM / SR / GP

 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolo nº 2011/10/49942 
 Interessado: Rodrigo Antonio Badan Herrera 
 Assunto: Impugnação de ISS construção civil - notif. 012633/2010 
Atendendo ao disposto nos arts. 68, 69 e 70 da lei 13.104/07, à vista do requerimento 
apresentado, com base nos elementos do presente protocolado e na manifestação fi s-
cal,  deixo de conhecer  da impugnação à notifi cação nº 012633/2010 protocolada sob 
nº 11/10/49942 em nome de Rodrigo Antonio Badan Herrera, com base no artigo 83, I 
da Lei 13.104/07, por ter sido apresentada fora do prazo de 30 dias previsto no artigo 
34 da Lei 13.104/07. No mérito, apesar do lançamento ter sido feito corretamente em 
nome de responsável tributário que se identifi cou no DIC nº 127945-9 como dono da 
obra, a notifi cação nº 012633/2010 deve ser cancelada de ofício com base no artigo 
149 do CTN, por ter indicado incorretamente a área e o tipo padrão, devendo ser feito 
dois novos lançamentos, um com área de 677,57m² com tipo Galpão e outro com área 
de 72,21m² com tipo Comercial, conforme cópias das fi chas de informação cadastral 
para lançamento do ISSQN construção civil. Nos termos do parágrafo único do arti-
go 83 da lei 13.104/07, não cabe recurso da decisão de não conhecimento, mas tão 
somente pedido de reconsideração , à mesma autoridade julgadora e que verse exclusi-
vamente sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, 
contados da data da notifi cação da decisão. Considera-se notifi cado o interessado com 
a publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual 
poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário 
para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando 
seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legisla-

ção municipal pertinente. 
 Protocolo nº 2011/10/49943 
 Interessado: Rodrigo Antonio Badan Herrera 
 Assunto: Impugnação de ISS construção civil - notif. 012634/2010 
Atendendo ao disposto nos arts. 68, 69 e 70 da lei 13.104/07, à vista do requerimen-
to apresentado, com base nos elementos do presente protocolado e na manifestação 
fi scal,  deixo de conhecer  da impugnação à notifi cação nº 012634/2010 protocolada 
sob nº 11/10/49943 em nome de Rodrigo Antonio Badan Herrera, com base no artigo 
83, I da Lei 13.104/07, por ter sido apresentada fora do prazo de 30 dias previsto no 
artigo 34 da Lei 13.104/07. No mérito o lançamento foi feito em nome de responsável 
tributário que se identifi cou no DIC nº 127945-9 como dono da obra. O tipo de cons-
trução está de acordo com a planta aprovada e obedeceu ao disposto na Resolução nº 
001/2008 republicada em 22/10/2008. Não foi constatado fato novo que justifi casse 
a revisão de ofício do lançamento com base no artigo 149 do CTN. Nos termos do 
parágrafo único do artigo 83 da lei 13.104/07, não cabe recurso da decisão de não co-
nhecimento, mas tão somente pedido de reconsideração , à mesma autoridade julgadora 
e que verse exclusivamente sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no 
prazo de 30 dias, contados da data da notifi cação da decisão. Considera-se notifi cado 
o interessado com a publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento 
de data e horário para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou 
protocolizando seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na 
forma da legislação municipal pertinente. 
 Protocolo: nº 2011/03/08196 (principal)
Protocolo: nº 2011/03/18581 (anexado)
Interessado: Espólio de Lia Apparecida Xavier de Souza
Assunto: Impugnação aos AIIM nº 002170/2011, 002171/2011 e 00827/2011
 Atendendo ao disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, com base na 
manifestação fi scal e nos elementos e documentos constantes dos autos, não conheço 
da impugnação dos Autos de Infração e Imposição de Multa-AIIM nºs 002170/2011, 
002171/2011 e 00827/2011, nos termos do artigo 83, inciso VII, da Lei Municipal nº 
13.104/07, diante da sua apresentação para 03 (três) AIIM, contrariando o disposto no 
art. 35 da referida lei municipal que determina que as impugnações deverão ser apresen-
tadas separadamente, uma para cada documento de formalização do crédito tributário. 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Diretor DRM/GP 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolado: 12/ 10/ 31312
Interessado: José Donizete de Souza
Requerente: Rita Cassiano de Souza
Assunto: Solicita encerramento retroativo da inscrição no ISSQN.
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72° do decreto 
15.356/05, defi ro o pedido de encerramento da inscrição municipal n° 73268-0, na 
data de 13/10/2009 (certidão de óbito) por apresentar prova plena para o atendimento 
do pedido, conforme disposto no artigo 1,I, da IN 02/2009. Cancelar débitos poste-
riores a esta data. 

Protocolado: 12/10/26710
Interessado: Silvio Rocha Valente
Requerente: Emerenciana de lima
Assunto: Solicita encerramento da inscrição no ISSQN.
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72° do decreto 
15.356/05, defi ro o pedido de encerramento da inscrição municipal n° 23983-6, na 
data de 01/10/2011 (certidão de óbito) por apresentar prova plena para o atendimento 
do pedido, conforme disposto no artigo 1,I, da IN 02/2009, cancelando lançamentos 
posteriores a esta data. 

Protocolado: 12/ 10/ 30876
Interessado: Antonio Rinaldi
Requerente: Macrolei Mielli Rinaldi
Assunto: Solicita encerramento retroativo da inscrição no ISSQN.
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72° do decreto 
15.356/05, defi ro parcialmente o pedido do requerente de cancelamento de débitos 
e encerramento retroativo da inscrição municipal n° 8677-0, cancelando na data de 
05/10/2005 (certidão de óbito) por apresentar prova plena para o atendimento do pedido, 
conforme disposto no artigo 1,I, da IN 02/2009. Cancelar débitos posteriores a esta data. 

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 - Respondendo pela CSCM / DRM / SR / GP

 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA/GP 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo:   2009/10/28854 
 Interessado: José Luiz Peretti 
"Nos termos do artigo 21 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado  notificado  
que, para continuidade da análise do protocolo em epígrafe, relativamente ao imóvel 
codifi cado sob o nº 4111.61.59.0151.00000, faz-se necessária a juntada de cópias legí-
veis do Documento de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação e do CPF. Para 
protocolização dos documentos solicitados, favor dirigir-se à Prefeitura Municipal de 
Campinas - Avenida Anchieta, nº. 200, Centro - térreo - Porta Aberta, no prazo de 15 
dias a contar da data desta publicação.
Salientamos que o não cumprimento desta notifi cação no prazo indicado e com todos 
os documentos solicitados, implicará no INDEFERIMENTO ou NÃO CONHECI-
MENTO e posterior arquivamento do processo, nos moldes do artigo 63, § 2º e artigo 
83, inciso II da Lei Municipal nº. 13.104/2007."

 Protocolo:    2002/10/19435  
 Dercílio Dresler 
Com base no artigo 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 autorizo a Restituição do crédito 
apurado na reemissão ocorrida em 2002, retroativa ao exercício de 1997, relativa ao 
imóvel 3441.44.13.0305.01001, cujo valor equivale a 423,0507 UFIC's, tendo em vis-
ta a inexistência de débitos em nome do requerente"

  Protocolo: 2003/10/3162  
 Interessado:   Ana Maria Spinola de Sousa 
 AUTORIZO  a  compensação  do crédito apurado no valor de 403,6499UFIC's, decor-



8 Campinas, sexta-feira, 27 de julho de 2012Diário Ofi cial do Município de Campinas

rente do recolhimento a maior para o IPTU/Taxas do exercício de 2000, relativo ao 
imóvel 3413.62.99.0120.01010, para quitação e/ou redução dos débitos em nome do 
contribuinte, conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./D.C.C.A., nos moldes dos artigos 
163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 
Ficando autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. encaminhar o processo para restituição, 
nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensa-
ção seja apurado crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do 
contribuinte."

  Protocolo: 2005/10/800  
Interessado : Daniela Xavier e Souza  
De acordo com os elementos acostados ao presente processo e, principalmente, na 
manifestação do setor competente, que acolho, DECIDO:
Com base no artigo 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 autorizo a Restituição do crédito 
apurado de 55,5369 UFIC's, decorrente do recolhimento em duplicidade para a Taxa 
de Fiscalização de Anúncio de 2004, relativo ao contribuinte da inscrição 94058-5, 
tendo em vista a não existência de débitos em nome do requerente. 

 Protocolo: 2006/10/59370 
 Requerente: José Roberto Nunhez 
Decido, em conformidade com os elementos acostados aos autos e, principalmente, 
considerando manifestação do setor competente:
 " Relativo aos depósitos administrativos recolhidos para o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (I.P.T.U.) e Taxas Imobiliárias, de acordo com o artigo 102 da Lei Municipal 
13.104/2007, DEFIRO a solicitação de conversão em renda no valor total de 1,707,5938 
UFIC para a quitação do débito relativo ao exercício fi scal 2007 em reemissão com co-
brança retroativa aos exercícios de 2000 a 2004 (522,2734 UFIC), para o imóvel cadas-
trado no município sob nº. 3242.23.11.0054.01001. AUTORIZO a restituição do crédito 
tributário excedente, referente à conversão em renda, no valor total de 1.185,3204 UFIC, 
em nome do requerente, de acordo com o artigo 102 da lei 13.104/2007".

Protocolo:   2010/10/14171  
Interessado:  Maria Gomes Moreira Manja 
Cartográfi co: 4114.62.47.0295.00000.
" AUTORIZO  a  compensação  do crédito apurado no valor de 781,6678 UFICs, de-
corrente do recolhimento efetuado para os lançamentos de IPTU dos exercícios 2005 a 
2008, para o imóvel 4114.62.47.0295.00000, tendo em vista a decisão do protocolado n° 
2008/10/07839 e anexos, que determinou o cancelamento dos lançamentos de IPTU e 
débitos, para todos os imóveis do loteamento denominado Chácaras Gargantilha, a partir 
do exercício 2005, devido ao loteamento estar irregular, em face do que dispõe o artigo 
32 da Lei n°5.172/66 - CTN, de acordo com decisão publicada no DOM em 25/11/2009, 
e reconhecimento do direito ao crédito tributário publicado em decisão complementar no 
DOM de 25/11/2009, para quitação e/ou redução dos débitos em nome do contribuinte, 
conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./D.C.C.A., nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 
5172/66-CTN e artigos 44 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Ficando autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. encaminhar o processo para restituição, nos moldes do art. 42 
da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado crédito 
residual e não exista outros créditos exigíveis em nome do contribuinte, bem como en-
caminhar para cobrança eventuais débitos existentes."

  Protocolo: 2011/03/09710  
 Interessado(a): Nilza Penas Batista / Maria Lucia Batista de Castro 
Cartográfi co: 5124.52.88.0001.00000.
Com base no art. 87 da Lei 13.104/2007,  retifico  o despacho constante às fl s. 79 do 
presente processo, publicado no D.O.M. em 14/05/2012, passando a vigorar com a 
seguinte redação:
 Onde consta:  "Interessado: Adhemar Ferreira Baptista"
 Leia-se:  "Interessado: Nilza Penas Batista / Maria Lucia Batista de Castro"

  Protocolo: 2011/03/11548  
 Interessado: Nelson Zanella 
Com base nos elementos do presente processo, nos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007 e principalmente na manifestação do D.C.C.A., que acolho, DECIDO:
  Autorizo   a   restituição   do crédito apurado de   336,3281UFIC's    ,   decorrente do recolhimento 
efetuado para o IPTU dos exercícios 2007, 2008 e 2010, para o imóvel 5124.61.98.0445.00000, 
nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 
13.104/2007, tendo em vista a decisão do protocolado n° 2007/10/19167 e anexos, que de-
terminou o cancelamento dos lançamentos de IPTU para todos os imóveis do loteamento de-
nominado Jd S Jorge- Viracopos, dentre outros, relativamente a partir do exercício de 1992, 
devido o loteamento estar irregular, em face do que dispõe o artigo 32 da Lei n°5.172/66 - 
CTN, e reconhecimento do direito ao crédito tributário publicado em decisão complementar 
no DOM de 08/06/2010. E quanto aos créditos anteriores a 29/11/2006,   INDEFIRO   a soli-
citação de restituição tendo em vista que o direito de pleiteá-la extinguiu-se com o decurso 
do prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 168 do C.T.N.
  
Protocolo: 2011/03/14689  
  Interessado:  Irene Gama Ovares  
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, 
que acolho,  AUTORIZO  o aproveitamento do crédito apurado de  281,0559 UFIC's 
 referente ao valor recolhido em duplicidade para a(s) parcela(s)  03 a 05/11 do car-
nê de IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2011 emissão 01/2011 , sendo 118,2780 
UFIC's para quitação das parcelas 09 e 10/11, do carnê IPTU/ Taxa de Lixo 2011, 
emissão 01/2011, restando um crédito residual de 162,7779 UFIC's, relativo ao imó-
vel codifi cado sob n°  4153.24.95.0114.01001,  conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./
D.C.C.A., nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 a 56 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007. Ficando autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. encami-
nhar o processo para restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após 
o procedimento de aproveitamento seja apurado crédito residual e não exista outros 
débitos exigíveis em nome do contribuinte."

  Protocolo: 2011/03/14893  
 Interessado: Manoel Fagundes Ledo 
Com base nos elementos do presente processo, principalmente nas manifestações do 
D.C.C.A., que acolho, DECIDO:
AUTORIZO a RESTITUIÇÃO do crédito apurado cujo montante equivale a  19,5061 
UFIC's,  referente ao crédito gerado do recolhimento a maior da  01/09  do carnê de  IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2010 ,  emissão 01/2010,  para o imóvel codifi cado nº 
 3263.63.47.0112.01001,  nos moldes dos artigos 41 a 43 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2011/03/15368 
 Interessado: Leonides de Melo Vieira 

Com base nos elementos do presente processo e principalmente nas manifestações do 
SAP/DCCA,  AUTORIZO  a  compensação  do crédito apurado de  44,1215 UFIC's 
 referente ao valor recolhido em duplicidade para a(s) parcela(s), sendo  22,0598 
UFIC's  para quitação das parcelas  11/11,  do carnê  IPTU/ Taxa de Lixo 2011, 
emissão 01/2011,  e  22,0617   UFIC's  para  quitação  da parcela  04/14  do  Acordo 
336527/2011  e elativo ao imóvel codifi cado sob n°  3431.34.24.0182.01001,  confor-
me sugerido pela C.S.A.C.P.T./D.C.C.A., nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 
5172/66-CTN e artigos 44 a 56 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Ficando autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. encaminhar o processo para restituição, nos moldes do art. 
42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de aproveitamento seja apurado 
crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do contribuinte."

  Protocolo: 2011/03/16223  
 Interessado: Marciana Maria de Araujo 
Com base nos elementos do presente processo, principalmente nas manifestações do 
D.C.C.A., que acolho, AUTORIZO a RESTITUIÇÃO do crédito apurado cujo mon-
tante equivale a  60,5750 UFIC's,  decorrente do pagamento feito para a parcela  06 a 
08/11    do carnê de IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2011 - emissão 01/2011, (can-
celado por recálculo)  , tendo em vista que o valor recolhido, referente ao crédito apu-
rado, não foi deduzido na reemissão de   08/2011,   referente ao imóvel codifi cado nº 
 3341.51.41.0190.01001  ,  nos moldes dos artigos 41 a 43 da Lei Municipal 13.104/2007. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 JOSÉ MOACIR FIORIN 

 DIRETOR/DCCA/GP 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO   

  PORTARIA SMA Nº 008/2012 A Sra. Secretária Municipal de Administração, de 
acordo com o artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, pela presente,
 DETERMINA 
1 - REVOGAR, a partir de 26/07/2012, as Portarias SMA nº 003/2012 e 007/2012, 
publicadas no Diário Ofi cial do Município de Campinas dos dias 07/03/2012 e 
19/07/2012, respectivamente;
2 - NOMEAR, a partir de 26/07/2012, os servidores abaixo relacionados para proces-
samento de licitações na modalidade Pregão de interesse de todos os órgãos munici-
pais, com apoio técnico e operacional do órgão interessado, que deverá indicar para 
cada licitação no mínimo um servidor que integrará a equipe de apoio e cujo nome 
constará do instrumento convocatório do certame.
 PREGOEIROS: 
Elisângela Nascimento dos Reis Becker
Raphael Bernardes Peixoto dos Santos
Giovana Cristina Alves de Souza
Isabel Aparecida Lange Sardinha
Ellen Cristina Ângelo Costa Lino
Adriane Aparecida Zanetini
João Fernandes Filho
 EQUIPE DE APOIO: 
Celso Benedito Galvão
Lusinete Ferreira da Cruz Costa
Elzo Pinto
Andréia Bortoluzzi de Azevedo e Silva
Rosélia Salomão Mesquita
Denise Alves Augusto
Silvia Helena Pisciotta Barthos
Carmen Lúcia Lombardoso
Edineide da Silva Martinez
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº 11/10/20.931  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Pregão Eletrônico  nº 098/2012  Objeto:  Aquisição de peças e componentes de 
informática para manutenção de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.
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 
e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 17.518/2012,  HOMOLOGO  o Pregão 
Eletrônico nº 098/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores 
unitários entre parênteses para os itens indicados e o valor total, ofertados pelas em-
presas adjudicatárias abaixo relacionadas, já considerado o aditamento solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, observando-se que os acréscimos não ultrapassam o 
limite legal de 25%, conforme indicado na planilha de fl . 800:
-  BELLCOMSYS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFOR-
MÁTICA LTDA. - EPP ,para os itens  10  (R$ 81,00),  20  (R$ 19,89) e  21  (R$ 157,99) 
no valor total de R$ 27.856,00 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais);
-  BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA. - ME ,  para o item  23  (R$ 
167,45), no valor total de R$ 16.745,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais);
-  INFOHARD INFORMÁTICA LTDA. EPP ,  para os itens  11  (R$ 240,00),  14  (R$ 
6,37)  18 ,  (R$ 142,95) e  19  (R$ 8,25), no valor total de R$ 10.162,45 (dez mil cento e 
sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos);
-  INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME , para os 
itens  01  (R$ 5,98),  04  (R$ 135,68),  05  (R$ 340,00),  06  (R$ 21,78),  12  (R$ 55,38),  13  
(R$ 106,75),  15  (R$ 7,14),  16  (49,99),  17  (R$ 3,00) e  25  (R$ 122,85), no valor total 
de R$ 91.847,10 (noventa e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos);
-  KTM COMERCIAL LTDA. - ME , para os itens  08  (R$ 56,48) e  09  (R$ 39,70), no 
valor total de 13.588,00 (treze mil quinhentos e oitenta e oito reais);
-  MAPPE BRASIL LTDA. - ME ,  para os itens  22  (R$ 493,00) e  24  (R$ 199,70), no 
valor total de R$ 34.760,00 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais);
-  RR VISION COMERCIAL LTDA. - ME , para o item  26  (R$ 88,44), no valor total 
de R$ 22.110,00 (vinte e dois mil cento e dez reais);
-  TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. ME , para o item  07  (R$ 0,91), no valor 
total de R$ 1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais).
-  TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP , para os itens  02  (R$ 
11,70) e  03  (R$ 5,91), no valor total de R$ 4.402,50 (quatro mil quatrocentos e dois 
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reais e cinquenta centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 17.518/2012;
2 - à Equipe de Pregão para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Saúde para as demais providências.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  11/10/30.156  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Assunto:  Pregão Eletrônico nº 113/2012  Objeto:  Aquisição de mesas para 
portadores de necessidades especiais.
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 e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o Pregão Eletrô-
nico nº 113/2012, referente ao objeto em epígrafe, com o valor unitário de R$ 339,00 
(trezentos e trinta e nove reais), perfazendo o valor global de R$ 16.950,00 (dezesseis 
mil novecentos e cinquenta reais), ofertado pela empresa adjudicatária  METALPLAY 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 17.518/12;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 Comunicado Eleições de Conselheiros Tutelares Gestão 2012/2015 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas/SP, no 
uso de sua competência, atribuída pelas Leis Municipais nº 6.574 de 19 de outubro de 
1991 e nº 8.484 de 04 de outubro de 1995, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 
8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal no. 13.510 de 22 de dezembro de 2008, 
faz publicar este  comunicado  para divulgação do  RESULTADO  referente Avaliação 
Psicológica aplicada no dia 22 de julho de 2012, aos candidatos do Processo de Esco-
lha dos Conselhos Tutelares Gestão 2012-2015.
Considera- se habilitado para próxima fase do processo de Eleições de Conselhei-
ros Tutelares Gestão 2012/2015, os candidatos APTOS. Os candidatos aptos devem 
aguardar publicação de edital do CMDCA, que disciplinará as regras e cronograma 
do pleito 2012-2015.
Conforme artigo 36º do edital 01/2012-CMDCA, e suas retifi cações, cabe recurso 
ao CMDCA no prazo de três (3) dias, sendo nos dias 27,30 e 31 de julho de 2012. O 
recurso deverá ser escrito e protocolado na sede do CMDCA sito a Rua. Ferreira Pen-
teado, 1331, Cambuí, Campinas/SP, nos horários das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30.
O presente comunicado publicado no Diário Ofi cial do Município (DOM) de Campi-
nas será afi xado na sede da Casa dos Conselhos de Campinas, situado na Rua Ferreira 
Penteado, 1331 - Cambuí - Campinas - SP.

 RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 PROCESSO SELETIVO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

 CAMPINAS/SP - GESTÃO 2012/2015 

INSCRI-
ÇÃO NOMES DOCUMENTO 

RG

RE-
SUL-

TADO

0006 AIRTON PEREIRA JUNIOR 21.405.528-0 SP APTO 

0035 ALBERTO MAGNO FERNANDES 10.745.636-9 SP APTO 

0011 ALEX PEREIRA BAHIA 30.679.847-5 SP APTO 

0043 ANA PAULA ARARIPE FRAGOSO PINKE 26.583.583-5 SP APTO 

0001 CARLEIDES PESSOA COSTA 30.961.728-5 BA APTO 

0090 CARLOS ALBERTO CARDOSO DA SILVA 17.986.714-3 SP APTO 

0117 CLAUDIA MONICA RUSSO 18.172.314-1 SP APTO 

0044 CLAUDIO ROBERTO RAIZARO 25.697.883-9 SP APTO 

0089 CLEBER ODENIR RODRIGUES GONÇALVES 52.718.389-1 RS APTO 

0052 DALILA LAMONTAGNA MOURO 4.280.512-5 SP APTO 

0087 EULIN MARK ARLINDO 4.722.143 MT APTO 

0105 FABIO CUNHA RIZZA DE OLIVEIRA 32.536.945-8 SP APTO 

0026 GISELIA VIRGINIA PAIVA DA CRUZ 23.591.468-X SP APTO 

0082 GIULLIANE DE ALMEIDA BRANDÃO 28.260.135-1 PE APTO 

0029 ISILDA FERNANDES RUDECKE 18.946.711-3 SP APTO 

0020 IVONE REZENDE GOULART 20.335.292-0 MG APTO 

0002 KARINA DA CUNHA SALERNO 29.199.556-1 SP APTO 

0038 KATIA REGINA MENDES 35.344.906-4 SP APTO 

0034 LEANDRO ALBERTO GOMIDE SILVA 26.503.396-2 SP APTO 

0050 LINDOMAR DIONIZIO DA SILVA 18.291.074-X SP APTO 

0049 LIZIA PIRES PONTES 16.971.421-4 SP APTO 

0012 LÚCIA HELENA OCTAVIANO 17.375.318-8 SP APTO 

0131 LUCIENE APARECIDA MARQUES VIEIRA 16.569.972-3 SP APTO 

0134 LUIZ ANDRE DA SILVA NETO 43.560.087-4 SP APTO 

0111 MARCELA EGIDIO DE SOUZA 41.933.558-4 SP APTO 

0015 MARCIO OLIVEIRA SANTOS 34.699.572-3 SP APTO 

0059 MARCOS ONOFRE DE SOUZA 27.951.678-2 SP APTO 

0126 MARCOS ROBERTO DO ROSARIO 17.568.339-6 SP APTO 

0112 MARIA JOSE DALLA BERNARDINA 23.433.485-X SP APTO 

0010 MARIA REGINA TEIXEIRA ELIAS 85.295-0 MG APTO 

0027 MARIO EDUARDO PAES 19.314.742-7 SP APTO 

0031 MAYCON ROGER DE OLIVEIRA 33.645-426-0 SP APTO 

0132 NATAN CYRINO VOLPINI 35.777.967-8 APTO 

0094 PAOLA CRISTINA NOGUEIRA XAVIER 3.273.469-2 SP APTO 

0018 REGINA BURATTO VILLAS BOAS 19.272-240-2 SP APTO 

0064 RENATO FONSECA 11430193 SP APTO 

0042 SILMA ÉDINA DE ARAUJO MONTEIRO 18.672.605-3 SP APTO 

0055 TATIANE BORGES DE VIETRO 3.291.829-2 SP APTO 

0092 VALDEMIR LUIZ CARNEIRO 27.389.284-8 SP APTO 

0028 VICTOR DEMONTE HENTZSCHLER 43.968.580-1 SP APTO 

0004 WALDNEY JOSÉ BIZ 19.199.106-5 SP APTO
 

 Campinas, 25 de julho de 2012 
 JAIRO PEREIRA LEITE 

 PRESIDENTE DO CMDCA 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 26/07/2012 
 Protocolo:  n° 2011/10/17169 
Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
Referência:  Pregão Presencial n° 094/2011 
Objeto:  Registro de Preços de Roupas para Cama e Banho para Abrigos e Núcleos 
da SMCAIS. 
Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto 
no Artigo 3° do Decreto Municipal n° 14.217/2003 e suas alterações,  AUTORIZO A 
DESPESA , no valor global de  R$ 2.320,00  (dois mil e trezentos e vinte reais), que 
onerará dotação orçamentária do presente exercício, a favor da empresa:
-  COMERCIAL DAMBROS LTDA. , Ata de Registro de Preços  n° 198/2011 , no 
valor de  R$ 2.320,00  (dois mil e trezentos e vinte reais).
Publique-se. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 

 Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal 
n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal  CONVOCA  seus 
Conselheiros Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião  EXTRAORDINÁRIA  do 
CMDCA a realizar-se em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 - Centro.
Data:  31/  0  7  /2012  / Hora:  16h 
 PAUTA  :   Deliberação sobre: 
1.Processo de Eleição dos Conselhos Tutelares 2012-2015.
2.Protocolado 2012/10/01614 - Situação do mandato que envolve conselheiros de di-
reitos deste CMDCA.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 JAIRO PEREIRA LEITE 

 PRESIDENTE DO CMDCA 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO 
 Procedimento de aplicação de penalidade 

  ZANCA TRANSPORTES LTDA 
 Rua Alessandro Payaro, nº 80 - Fazenda Sta. Cândida - CAMPINAS/SP - CEP: 13.024-500. 
 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos, NOTIFICA a empresa   ZANCA TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 74.556.002/0001-06 na pessoa de seu representante legal, que conforme despacho do 
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no procedimento administrativo de 
aplicação de penalidades   n°   12/10/14120   em fls 136  , publicado no Diário Oficial do Mu-
nicípio em 26 de julho de 2012, decidiu-se pela aplicação da sanção de multa no valor de 
R$ 9.493,69 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), nos 
exatos termos do disposto no artigo 87, inciso II, da lei nº 8.666/93 e em conformidade com 
as cláusulas 11.1 e 11.1.6 do Termo de Contrato nº 121/09, devido a infração ao item 10.5 do 
Anexo I - Memorial Descritivo do Edital do Pregão Presencial nº 43/2009. 
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da presente publicação e/ou do recebimento da presente. 
Somente após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventualmente 
impostas. 
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida Anchie-
ta, 14° andar, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 
16:30hs, de segunda a sexta-feira. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANA PAULA LEOPARDI MELLO BACCHI BERENGUEL 

 Diretora Do DAJ/SMAJ 
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 NOTIFICAÇÃO 
 Procedimento de aplicação de penalidade 

  Protocolo Administrativo n° 11/10/52510 
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

 Av. Franz Voegeli, nº 720 - sala 25 - OSASCO/SP - CEP: 06.020-190 
 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa VB TRANSPORTES E TURISMO 
LTDA na pessoa de seu representante legal, nos autos do Protocolado Adminis-
trativo n° 11/10/52.510 da decisão proferida pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Assuntos Jurídicos exarada em fls. 123, com base nos pareceres do Departa-
mento de Assessoria Jurídica de fls. 121/122 dos autos em epígrafe.  

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANA PAULA LEOPARDI MELLO BACCHI BERENGUEL 

 Diretora Do DAJ/SMAJ 
  

 EXTRATOS   
  Processo Administrativo n.º  12/10/02.530  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 102/12  Contratada:  IMPACTO CON-
TROLE DE PRAGAS LTDA. - EPP  Termo de Contrato  n°  89/12  Objeto do Contra-
to:  Serviço de jardinagem, com fornecimento de material  Valor global:  R$ 24.000,00 
 Prazo:  12 meses  Assinatura:  26/07/12

 Processo Administrativo n.º  10/10/41030  Interessado:  Secretaria Municipal de Re-
ceitas  Modalidade  :  Contratação Direta n.º 51/11  Contratada:  DSF - DESENVOL-
VIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA.  Termo de Contrato n.º  82/11  Termo 
de Aditamento de Contrato  n.º 131/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 
mais 06 meses e 09 dias, a partir de 22/09/12, até 31/03/13, para conclusão e entrega 
do objeto contratado  Assinatura:  26/07/12

 Processo Administrativo n.º  07/10/54613  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Contratação Direta nº 52/08  Locadores:  OS SEAREIROS 
 Termo de Locação nº  10/08  Termo de Aditamento de Locação n.°  14/12  Obje-
to:  Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a partir de 17/07/12  Valor total:  R$ 
385.704,48  Assinatura:  17/07/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/25064  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 109/12  Ata de Registro de Preços n.º  
220/12  Detentora da Ata:  R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA.  Objeto : Re-
gistro de preços de serviços de instalação de forros de gesso e de PVC, forro metáli-
co, paredes divisórias em gesso e parede cimentícia, com fornecimento de materiais  
Preço Unitário:  Itens: 01 (R$ 49,90); 02 (R$ 8,30); 03 (R$ 39,15); 04 (R$ 63,00); 05 
(R$ 78,00); 06 (R$ 81,00); 07 (R$ 20.000,00) e 08 (R$ 4.100,00)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  26/07/12   

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR 
ADMINISTRATIVO EM 23/07/12   

 Conforme dispõe o Decreto nº 16.934, de 21 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o 
Repasse de Verbas e a Prestação de Contas do Carnaval Ofi cial de 2010, a Secretaria 
Municipal de Cultura vem reiterar o solicitado em notifi cações anteriores, exigindo 
do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO SANTA LÚCIA, 
os documentos abaixo relacionados, necessários para a regularização da prestação de 
contas do repasse efetuado por esta Secretaria no exercício de 2010:
 Entidade Beneficiária: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Santa 
Lúcia. 
Protocolo: 10/10/02359
Objeto: Ajuda de custo para realização do Carnaval 2010.
Valor Recebido: R$ 56.471,00.
Exercício: 2010.
Documentos pendentes:
1) Dois orçamentos para cada despesa efetuada, de forma a comprovar a obtenção de 
economicidade dos gastos;
2) Demonstrativos contábeis de acordo com o estabelecido nos artigos 178 e 187 da 
Lei 6.404/76;
3) Comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas devidos pela prestação de 
serviços autônomos por pessoas físicas, conforme item 1.1, letra a do Decreto acima 
referido.
Salientamos que a não apresentação dos documentos elencados acima  no prazo de 10 
(dez) dias úteis após a última data de publicação  acarretará nas medidas adminis-
trativas e judiciais cabíveis, não se descartando a devolução dos recursos repassados.
 

 Campinas, 23 de julho de 2012 
 AMARO PEDRO DA SILVA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 26/07/2012   

  Protocolado:  nº 2012/10/02169 
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura 
 Referência : Pregão Presencial nº 011/2012 
 Objeto : Registro de Preços de Prestação de Serviços de Buffet Coquetel, Buffet Co-
ffee Break, Kit Lanches, Marmitex e Jogos de Toalhas, para os eventos da Secretaria 
Municipal de Cultura.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO  a despe-
sa no valor total de R$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a favor da 
empresa  J.L.M. GARCIA E CIA. LTDA-ME,  referente ao Lote 01 item 01 e Lote 
01, conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2012.
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 GABRIEL VAGNER TENAN DE OLIVEIRA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 26/07/2012   

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  2009/10/32.183
 INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Cultura
 ASSUNTO:  Edital 001/2010
 OBJETO:  Cadastramento de Expositores para a Feira de Arte, Artesanato, Antiguida-

des, Quitutes e Esotéricos de Campinas
 ERRATA 

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, torna 
público que alterou os subitens 6.6.1. e 8.1.3. e acrescentou o subitem 6.91. ao item 
6.9. do Edital em epígrafe, conforme segue:
 No subitem 6.6.1., onde se lê:  “Além do teste de produção, os candidatos terão o local 
onde preparam os alimentos vistoriados pela COVISA - Coordenadoria de Vigilância 
e Saúde Ambiental da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, segundo as normas da 
cartilha “Orientação para estabelecimentos comerciais de alimentos - Dicas e Servi-
ços” elaborada por aquele órgão e disponível no site www.campinas.sp.gov.br/saude/ 
e da Portaria CVS nº 6 de 10 de março de 1999, que “Dispõe sobre Regulamento 
Técnico sobre os Parâmetros e Critérios para o Controle Higiênico-Sanitário em Es-
tabelecimentos de Alimentos” do CVS - Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria 
de Estado da Saúde.”,
 Leia-se:  “Além do teste de produção, os candidatos terão o local onde preparam os 
alimentos verifi cados pelos membros da Comissão Julgadora, segundo as normas da 
cartilha “Orientação para estabelecimentos comerciais de alimentos - Dicas e Servi-
ços” elaborada pela COVISA - Coordenadoria de Vigilência e Saúde Ambiental da 
SMS - Secretaria Municipal de Saúde” e disponível no site www.campinas.sp.gov.br/
saude/ e da Portaria CVS nº 6 de 10 de março de 1999, que “Dispõe sobre Regula-
mento Técnico sobre os Parâmetros e Critérios para o Controle Higiênico Sanitário e 
Estabelecimentos de Alimentos do CVS - Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria 
de Estado da Saúde.”.
 No subitem 8.1.3., onde se lê:  “Quitute: a) 2 (dois) funcionários da - COVISA - Coor-
denadoria de Vigilância e Saúde Ambiental da SMS - Secretaria Municipal de Saúde; 
b) 1 (um) funcionário da Coordenadoria Setorial de Feiras de Arte.”,
 Leia-se:  “Quitute: a) 1 (um) funcionários da Secretaria Municipal de Cultura; b) 2 
(dois) funcionário da Coordenadoria Setorial de Feiras de Arte.”.
 Item 6.9.1.  Os testes para a categoria Quitute terão datas específi cas a serem agenda-
das pela Coordenadoria Setorial de Feiras de Arte e comunicadas aos inscritos.
Ficam mantidas todas as demais condições do edital do Edital 001/2010 de Cadas-
tramento de Expositores para a Feira de Arte, Artesanato, Antiguidades, Quitutes e 
Esotéricos de Campinas, no que não colidirem com as desta errata.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 GABRIEL VAGNER TENAN DE OLIVEIRA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
 HELOÍSA HELENA SILVEIRA 

 COORDENADORA SETORIAL DE FEIRAS DE ARTE 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA 
FUMEC   

 Com base nas informações e demais elementos que instruem os Protocolos sob os 
números: 2012/10/05834 pág. 11, 2012/10/25738 pág. 08, 2012/30/00190 pág. 08, 
 DEFIRO o gozo de 30 (trinta) dias de Licença Prêmio  aos requerentes relacionados 
abaixo, para que seja usufruído à vigência determinada, conforme autorização deferi-
da pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Diretora Executiva da Fumec.

REQUERENTE PROTOCOLO VIGÊNCIA

DULCELENA HONÓRIO DIOGO 2012/10/05834 06/08 À 04/09/2012

KARINA MAIORQUIM NOGUEIRA LOPES 2012/10/25738 13/08 À 11/09/2012

NAGILA MARIA MOREIRA 2012/30/00190 01/08 À 30/08/2012
 

 Campinas, 20 de julho de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 
  

 OFÍCIO CAF Nº 091/2011 INTERESSADA: FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 Objeto: Reconhecimento de Débito - Escritório de Advocacia 
 Vistos, etc......................................
À vista do que consta do Ofício retromencionado e diante do parecer favorável da 
Assessoria Jurídica, que adoto,  AUTORIZO  o reconhecimento do débito apontado, 
no importe de R$ 12.606,93 (doze mil, seiscentos e seis reais e noventa e três centa-
vos), em favor de   Avary Advogados Associados,   CNPJ sob nº 05.728.112/0001-87, 
referente a prestação de serviços advocatícios efetuados no período de 02/01/2012 a 
05/06/2012, período este sem lastro contratual.
Determino à CAF que promova ao empenho da referida verba e o respectivo paga-
mento, dispensando, em face do que consta no presente procedimento, a incidência do 
disposto no Decreto nº 13.837/02 e na Ordem de Serviço nº 610/02.
Cumpra-se. 

 Campinas, 23 de julho de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 

 RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 04/2012 
 Fixa normas para processo seletivo relativo à participação de servidores da 
Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Municipal para 

Educação Comunitária (FUMEC) em Cursos e Grupos de Formação oferta-
dos pela Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências. 

 O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para Educa-
ção Comunitária (FUMEC), no uso das atribuições de seus cargos, e
 CONSIDERANDO  o COMUNICADO SME Nº 151/2011, de 31/10/2011, que dis-
põe sobre a Classifi cação Geral dos Professores, Especialistas de Educação e Monito-
res Infanto Juvenis I / Agentes de Educação Infantil, após reconsideração e recurso, de 
acordo com as Resoluções SME Nº 07/2011, 08/2011 e 10/2011;
 CONSIDERANDO  o COMUNICADO FUMEC Nº 11/2011, de 10/11/2011, que co-
munica, conforme anexo, a classifi cação geral dos Diretores Educacionais, Professo-
res Titulares de Cargo Efetivos, Professores em Função Atividade, Professores Rein-
tegrados Judicialmente (RJ), Técnico em Contabilidade, Contador, Agente de Apoio 
Operacional, Agente de Apoio Administrativo, após período de recurso de acordo com 
o cronograma e Resolução da FUMEC Nº 03/2011;
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 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 14/2011, que fi xa normas para o cumpri-
mento dos tempos pedagógicos pelos professores da Rede Municipal de Ensino de 
Campinas, e dá outras providências;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 01/2012 ,  que estabelece as diretrizes e nor-
mas para a elaboração do adendo/adequação, para o ano de 2012, ao Projeto Pedagó-
gico de 2011, das unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação e das 
instituições privadas de Educação Infantil do Município de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Resolução FUMEC Nº 06/2011,   que dispõe sobre as Diretrizes 
e Normas para Cumprimento dos Tempos Pedagógicos;
 CONSIDERANDO  a Portaria Nº 114 de 30/12/2010 que dispõe sobre a homologa-
ção do Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 
Ensino de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Portaria SME Nº. 78/2011 que dispõe sobre a homologação do 
Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da FUMEC, do 1º segmento 
da Educação de Jovens e Adultos;
 CONSIDERANDO  as “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um Processo Contínuo de 
Refl exão e Ação”, 2010, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas;
 CONSIDERANDO  as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental- Anos Iniciais: Um Processo Contínuo de Refl exão e Ação, 2011, da 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas,
 RESOLVE :
 Art. 1º  Esta Resolução fi xa normas para processo seletivo relativo à participação de 
servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME), e da Fundação Municipal para 
Educação Comunitária (FUMEC), EJA/Anos Iniciais, em Cursos e Grupos de Formação 
(GFs) destinados à formação continuada e ofertados centralmente pela SME.
 § 1º  Os Cursos/GFs, mencionados no  caput  constam do  ANEXO I  desta Resolução 
que reúne as seguintes informações:
 I -  ementas dos Cursos/GFs;
 II -  público alvo;
 III -  demais informações relativas à realização de cada Curso/GF.
 § 2º  Os profi ssionais que atuam em Centros de Educação Infantil (CEIs) Naves-Mães, 
em unidades privadas de Educação Infantil, conveniadas com a SME, e no Centro de 
Educação Profi ssional de Campinas “Prefeito Antonio da Costa Santos” (CEPRO-
CAMP), poderão candidatar-se ao processo seletivo a que se refere o  caput  deste artigo.
 Art. 2º  A inscrição para o processo seletivo deverá ser efetuada, eletronicamente, no 
endereço http://inscricoescefortepe.ima.sp.gov.br, por meio do qual o candidato poderá:
 I -  indicar até três opções de Cursos/GFs, por ordem de preferência e alterá-las, se 
necessário, até o encerramento do prazo para as inscrições;
 II -  acessar os formulários previstos no art. 5º, incisos I e II, desta Resolução;
 III -  tomar conhecimento das informações relativas ao processo seletivo e realização 
dos Cursos/GFs.
 Art. 3º  No processo de seleção dos inscritos, considerar-se-á a ordem dos critérios a 
seguir descrita:
 I -  o público alvo, previsto no  ANEXO I  desta Resolução;
 II -  a instituição de trabalho do profi ssional, na seguinte ordem de preferência:
a) em primeiro lugar, os servidores da SME;
b) em segundo lugar, os servidores da FUMEC/EJA Anos Iniciais;
c)em terceiro lugar, os profi ssionais dos CEIs/Naves Mães e da FUMEC/CEPRO-
CAMP;
d)em quarto lugar, os profi ssionais das unidades educacionais privadas de Educação 
Infantil, conveniadas com a SME.
 III -  a situação funcional do servidor, na seguinte ordem de preferência:
a) em primeiro lugar, o servidor Titular de Cargo Efetivo;
b) em segundo lugar, o servidor Função Pública;
c) em terceiro lugar, o servidor Função Atividade;
d) em quarto lugar, o professor substituto em situação de processo Transitado em
Julgado Estável (TJEs);
 IV -  a pontuação total obtida pelos profi ssionais da SME e divulgada por meio do 
Comunicado SME Nº 151/2011, de 31/10/2011, e a pontuação total obtida pelos pro-
fi ssionais da FUMEC/EJA Anos Iniciais e divulgada por meio do COMUNICADO 
FUMEC Nº 11/2011, de 10/11/2011.
 Parágrafo único.  As vagas não preenchidas pelos servidores da SME e da FUMEC/
EJA Anos Iniciais serão sorteadas, eletronicamente, entre os candidatos previstos no § 
2º, do art. 1º, desta Resolução.
 Art. 4º  Os profi ssionais da SME e da FUMEC/EJA Anos Iniciais que frequentarem os 
Cursos/GFs, elencados no  ANEXO I , poderão:
 I  - professores: utilizar sua Carga Horária Pedagógica (CHP) ou solicitar Hora Projeto 
(HP), respeitando-se:
a) o limite máximo de até 04 (quatro) horas-aula semanais, para os que atuam na SME;
b) o limite máximo de até 03 (três) horas-aula semanais, para os que atuam na FU-
MEC/EJA Anos Iniciais.
 II  - demais profi ssionais: utilizar as horas previstas para formação, conforme seus 
regimes de trabalho.
 Parágrafo único.  A utilização das horas relativas à CHP ou HP pelo professor; e das 
horas previstas nos diferentes regimes de trabalho pelos demais profi ssionais depen-
derá de autorização das instâncias competentes, respeitados os propósitos dos Projetos 
Pedagógicos das Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME) 
ou da Fundação Municipal para a Educação Comunitária (FUMEC).
 Art. 5º  No caso de participação em Cursos/GFs mediante:
 I -  utilização de CHP ou HP, o professor da SME e o da FUMEC/EJA Anos Iniciais 
deverão apresentar o Formulário previsto no  ANEXO II , desta Resolução, devida-
mente preenchido e autorizado,até o terceiro encontro do Curso/GF para o qual foram 
selecionados.
 II -  utilização das horas previstas nos diferentes regimes de trabalho,os demais pro-
fi ssionais da SME e da FUMEC/EJA Anos Iniciais deverão apresentar o Formulário 
previsto no  ANEXO III  devidamente preenchido e autorizado, até o terceiro encontro 
do Curso/GF para o qual foi selecionado.
 Parágrafo único . A participação nos Cursos/GFs poderá ocorrer sem a utilização das 
horas relativas à CHP, HP ou das horas previstas nos diferentes regimes de trabalho.
 Art. 6º  O processo de inscrições contará com duas fases:
 § 1°  FASE 1: por meio eletrônico, no endereço previsto no  caput  do artigo 2º, desta 
Resolução.
 I  - Os inscritos serão selecionados para um único Curso/GF considerando-se, suces-
sivamente, a primeira, a segunda e a terceira opção do candidato, desde que haja dis-
ponibilidade de vagas.
 § 2°  FASE 2: presencial, no local onde ocorrerá o Curso/GF.
 I  - Após a divulgação do resultado, os candidatos interessados pelas vagas não pre-
enchidas, conforme o disposto no art. 8º, deverão comparecer até o segundo encontro 

do Curso/GF, no horário e no local de realização do mesmo, para efetuar a matrícula;
 II -  As vagas serão preenchidas pelos interessados que pertençam ao público-alvo 
defi nido para o Curso/GF, respeitando-se a ordem de chegada.
 Art. 7º  Encerrado o processo seletivo da FASE 1, os Cursos/GFs com menos de 50% 
de ocupação das vagas poderão ser cancelados.
 § 1º  Os Cursos/GFs cancelados serão publicados em Diário Ofi cial do Município (DOM).
 § 2º  O candidato selecionado para um Curso/GF cancelado será remanejado para outro, 
respeitando-se a ordem de opção indicada pelo candidato, desde que haja vagas disponíveis.
 Art. 8º  As listas dos selecionados e as respectivas listas de espera da FASE 1 serão publi-
cadas em DOM, assim como as vagas não preenchidas correspondentes a cada Curso/GF.
 Parágrafo único.  O não comparecimento do candidato selecionado no primeiro en-
contro do Curso/GF, sem justifi cativa, implicará no cancelamento automático de sua 
inscrição e os candidatos da lista de espera serão convocados pelo titular da Coorde-
nadoria Setorial de Formação da SME.
 Art. 9º  Os Cursos/GFs serão certifi cados quando o candidato selecionado tiver a frequ-
ência mínima de 75% do total de horas presenciais e entregar os trabalhos solicitados.
 Parágrafo único.  Os casos de ausências acima do estabelecido no  caput  deste artigo, 
decorrentes de licenças permitidas por lei, serão analisados pelo titular da Coordena-
doria Setorial de Formação com a fi nalidade de autorizar ou não a compensação de 
ausências, desde que a solicitação seja formalizada pelo interessado.
 Art. 10.  O cronograma para a realização das ações previstas por esta Resolução en-
contra-se no  ANEXO IV. 
 Art. 11.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas 
as disposições em contrário. 

 Campinas, 24 de julho de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 
  ANEXO I - RELAÇÃO DOS CURSOS E GRUPOS DE FORMAÇÃO CENTRALIZADOS DA SME E DA 
FUMEC PARA O 2º SEMESTRE DE 2012 
 1. Artes: Artes Integradas 
 1.1. Curso: A Arte e a Literatura no desenvolvimento do Projeto Pedagógico 
 Formadora:  Maria Lúcia Bachiega Kolokathis
 Ementa:  Ampliar a sensibilização para as diferentes linguagens e expressões artísticas, por meio de pesquisa, 
estudo e vivências, articulando literatura às outras artes (visuais, cênicas e música) aos temas e assuntos integrantes 
do planejamento. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil, Professores dos Anos Iniciais e Professores da EJA/
Anos Iniciais
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a a distância
 Nº de vagas:  25 
 Dia e Horário:  4ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 2. Artes: Artes Visuais 
 2.1. Curso: A Pintura na prática pedagógica: o uso dos materiais convencionais na prática pedagógica 
 Formador:  Amilton Luis Fim Lima
 Ementa:  Noções da linguagem da pintura, com materiais convencionais existentes na escola, aplicando conteúdos 
técnicos e teóricos, dando ênfase à criatividade e ao desenvolvimento do senso estético no trabalho pedagógico. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil, Professores dos Anos Iniciais e Professores da EJA/
Anos Iniciais
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 3ª feira das 08h30min às 11h00min
Turma B - 4ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 2.2. Curso: A Pintura Contemporânea e os artistas da pós-modernidade: conhecer, valorizar, criar 
 Formador:  Amilton Luis Fim Lima
 Ementa:  Entrar em contato com os artistas contemporâneos e sua produção, nos âmbitos conceituais e práticos, 
buscando contextualizar e aproximar professores e alunos da produção da pós-modernidade e desenvolvimento 
competências: olhar, apreciar, valorizar, criar, fazer. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil e Professores do Ensino Fundamental
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  2ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 2.3. Curso: O Desenho na sala-de-aula: Ver, Imaginar e Criar 
 Formadora:  Liliane Aparecida Detoni Silva
 Ementa:  Noções da linguagem do desenho, desenvolvimento da percepção visual, buscando uma linguagem pró-
pria através de conteúdos técnicos e teóricos, com ênfase na criatividade e na expressão pessoal, a fi m de auxiliar 
o trabalho pedagógico do professor.
 Público alvo prioritário:  Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 4ª feira das 08h30min às 11h00min
Turma B - 4ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 2.4. Curso: A Fotografia como recurso didático e de inclusão digital na prática pedagógica 
 Formadora:  Lívia Persicano Stephan
 Ementa:  Conhecimentos sobre os conceitos básicos da fotografi a, técnicos e historiográfi cos, tornando o professor 
familiarizado com o equipamento e as noções básicas referentes à linguagem fotográfi ca, obtendo informações 
sobre a utilização da fotografi a como suporte material da memória da comunidade que deve ser preservado.
 Público alvo prioritário:  Professores do Ensino Fundamental
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  15 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 4ª feira das 19h00min às 21h30min
Turma B - 6ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 3. Artes: Artes Cênicas 
 3.1. Curso: As Artes Cênicas na sala-de-aula 
 Formadores:  Dartagnan Lancelot Tanner Teixeira (Turma A) e Marta Rezende Duarte (Turma B) 
 Ementa:  Expressão oral e corporal por meio de conhecimentos teóricos e práticos para o trabalho com artes cir-
censes, teatro e contação de história na sala-de-aula.
 Público alvo prioritário:  Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 2ª feira das 19h00min às 21h30min
Turma B - 3ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 3.2. Curso: Corpo em Movimento: a expressão corporal como recurso para a inclusão 
 Formadora:  Adriane Marques Fernandes
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 Ementa:  Despertar o corpo através da capacidade e habilidade de cada indivíduo, a partir da diversidade dos 
participantes com ou sem defi ciência, dos preconceitos, medos e julgamentos que se têm sobre os outros e sobre 
si mesmo, propiciando a inclusão.
 Público alvo prioritário:  Professores da SME
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  15
 Dia e Horário:  Turma A - 5ª feira das 14h30min às 17h00min
Turma B - 5ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 4. Artes: Música 
 4.1. Curso: Banda Rítmica 
 Formador:  Daniel Amato
 Ementa:  Conhecimento musical básico, teórico e prático para uma atuação consistente junto aos alunos, utilizando 
a banda rítmica.
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil e Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  4ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 4.2. Curso: Subsídios teóricos e prática musical para o trabalho com bandinha rítmica 
 Formador:  Daniel Amato
 Ementa:  Conhecimentos teóricos e práticos, refl exão sobre alguns métodos de musicalização, construção de ins-
trumentos musicais e elaboração de atividades com alunos. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil, Professores dos Anos Iniciais e Finais
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25 
 Dia e Horário:  4ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 4.3. Curso: Reflexão sobre a Educação Musical na rede pública: ouvir, sensibilizar e compartilhar 
 Formador:  Daniel Amato
 Ementa:  Trata-se de propor um novo olhar do professor não-músico sobre a utilização de atividades musicais na 
sala de aula, com apresentação de alguns compositores, instrumentos e o mundo sonoro que nos envolve.
 Público alvo prioritário:  Professores da SME
 Nº de vagas:  30 
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Dia e Horário:  6ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 4.4. Curso: Introdução do violão como recurso didático-pedagógico na sala-de-aula 
 Formadora:  Maria Lúcia Bachiega Kolokathis
 Ementa:  Oferecer o conhecimento musical inicial para uma atuação junto aos alunos, na utilização do instrumento 
como recurso pedagógico e lúdico.
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil, Professores do Ensino Fundamental e Professores da 
EJA/Anos Iniciais
 Pré-requisito:  Possuir o instrumento
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  5ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 4.5. Curso: Violão: recurso didático-pedagógico na sala-de-aula 
 Formadora:  Maria Inês Bachiega
 Ementa:  Ampliação  dos conhecimentos teóricos, do repertório rítmico e das possibilidades do uso do instrumento 
como recurso pedagógico e lúdico. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil, Professores do Ensino Fundamental e Professores da 
EJA/Anos Iniciais
 Pré-requisito:  Conhecimentos teóricos e musicais do instrumento violão básico e inicial: acompanhamento. Pos-
suir o instrumento.
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  5ª feira das 14h30min às 17h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 5. Avaliação Institucional 
 5.1. Curso: Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o aprimoramento do papel dos Professores Articulado-
res na Avaliação Interna das Instituições Escolares 
 Formadoras:  Eliana da Silva Souza e Jordana de Souza Silva
 Ementa:  Importância da atuação do Professor Articulador no desenvolvimento do processo de avaliação interna. 
Socialização, sistematização e aprimoramento das experiências e das atividades vivenciadas no processo de ava-
liação interna das Unidades Escolares.
 Público alvo exclusivo:  Professores Articuladores da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
 Carga horária total:  30 h/a
 Carga horária semanal:  03 h/a
 Nº de vagas:  22 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 4ª feira das 09h00min às 11h30min
Turma B - 5ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 5.2. Curso: Prova Campinas 
 Formadoras:  Eliana da Silva Souza, Juliana Maria Arruda Vieira e Elisabete Pimentel
 Ementa:  Análise e interpretação das práticas escolares, a partir do diagnóstico produzido pela Prova Campinas, 
buscando oferecer subsídios para melhoria da qualidade social da educação.
Produção coletiva de material a ser utilizado, nas escolas de Ensino Fundamental, para discussão dos resultados e 
das recomendações da Prova Campinas.
 Público alvo prioritário:  Professores dos Anos Iniciais da SME e professores elaboradores e/ou corretores que 
participaram do Prova Campinas 2008 e/ou 2010. 
 Carga horária total:  48 h/a
 Carga horária semanal:  03 h/a
 Nº de vagas:  20
 Dia e Horário:  3ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 6. Educação Ambiental 
 6.1. Curso: O Ambiente Presente na Arte e a Arte Presente no Ambiente: uma Proposta de Educação Am-
biental para Crianças  
 Formadora:  Mônica Eduarda de Almeida
 Ementa:  Elaboração e desenvolvimento de projetos tendo a arte como desencadeadora de temas na Educação 
Ambiental.
 Público alvo prioritário:  Professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da SME
 Pré-requisito:  
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  5ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012

 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 6.2. Curso: TODOAMBIENTE: A Interdisciplinaridade Presente na Educação Ambiental 
 Formadora:  Magda Aparecida Teodosio Ribeiro
 Ementa:  elaboração de práticas ambientais interdisciplinares a partir de temáticas relacionadas ao ambiente e 
entorno escolares e demais regiões da cidade de Campinas. Identidade campineira. 
 Público alvo prioritário:  profi ssionais que tenham concluído o Curso “Todo ambiente: múltiplas abordagens das 
práticas ambientais no cotidiano escolar” e o Grupo de Formação de Geografi a no 1º semestre de 2012
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas  :  25
 Dia e Horário:  5ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 6.3. Curso: Hortas Pedagógicas - A horta escolar numa perspectiva de Educação Ambiental e Alimentar 
 Formadora:  Julia Pallandi
 Ementa:  Subsídios teórico-prático para implantação e manutenção de hortas e jardins escolares. Atividades pe-
dagógicas que possibilitem a construção cognitiva e sensorial do aluno, relacionadas aos aspectos ambiental e 
alimentar. O curso prevê visitas técnicas em hortas já estruturadas.
 Público alvo exclusivo:  profi ssionais da Educação Infantil
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas  :  15
 Dia e Horário:  5ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7. Educação Especial 
 7.1. Curso: Educação e Saúde Mental 
 Formadora:  Giulietta Aparecida Cucchiaro
 Ementa:  Conhecimento necessário na área de saúde mental. Atuação nos seguintes níveis: promoção da saúde 
mental, prevenção de transtornos mentais e participação no tratamento de transtornos mentais já estabelecidos.
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Especial e Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 à distância)
 Carga horária semanal:  saiu 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  30
 Dia e Horário:  4ª feira das 14h30min às 17h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7.2. Curso: Inclusão Escolar de crianças com alterações motoras: a contribuição do fisioterapeuta 
 Formadora:  Sandra Regina Morini
 Ementa:  Proporcionar aos educadores complemento à sua formação profi ssional, através de curso teórico auxi-
liando-os no processo de Inclusão Escolar de crianças com defi ciência, particularmente aquelas que apresentam 
difi culdades motoras. Discussões sobre a rotina em sala de aula, aulas específi cas sobre as patologias, suas etio-
logias e cursos clínicos e as possibilidades de adaptações do espaço físico para auxiliar nas condutas pedagógicas 
e no aprendizado. 
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Especial e Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  30
 Dia e Horário:  6ª feira das 14h00min às 16h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7.3. Curso:   Inclusão do aluno com múltipla deficiência ou surdocegueira no Ensino Regular 
 Formadora:  Márcia Arias
 Ementa:  Capacitar os profi ssionais para identifi car e atuar com a população surdocega ou com múltipla defi ci-
ência.
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Especial e Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  30
 Dia e Horário:  3ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7.4. Curso:   Inclusão escolar de Alunos com transtorno Invasivo do desenvolvimento - Espectro Autista 
 Formadora:  Márcia Maria Toledo
 Ementa:  O curso abordará os seguintes aspectos: o panorama atual do autismo; o diagnóstico interdisciplinar; as 
características específi cas; a possibilidades de intervenção e manejo da criança autista na escola; a psicomotricida-
de e autismo; o papel da escola, da família e da sociedade; a emoção do professor.
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Especial e Professores da SME
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  30
 Dia e Horário:  4ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7.5. Curso:   Curso de LIBRAS - Módulo Intermediário 
 Formadora:  Mônica Amaral Azevedo
 Ementa:  Promover, em continuidade, o conhecimento da Língua de Sinais Brasileiras (LIBRAS), para os educa-
dores e a importância da LIBRAS para a pessoa surda.
 Público alvo prioritário:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profi ssionais que participaram do 
Curso de LIBRAS no 1º semestre de 2012 e em segundo lugar pelos demais profi ssionais que comprovem forma-
ção básica em LIBRAS, por meio de entrevista com a formadora no primeiro encontro.
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  30
 Dia e Horário:  4º feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 7.6.   Curso: Dislexia e Outros Distúrbios de Aprendizagem: Da Avaliação à Intervenção Escolar 
 Formadora:  Cíntia Salgado
 Ementa:  O curso será abordado sob o enfoque da Neurociência e sua relação com a Educação. A proposta é que 
o professor possa identifi car crianças com possíveis distúrbios neurobiológicos que interferem diretamente na 
aprendizagem escolar. Pretende-se criar uma rede de conhecimento de alterações que não são somente educacio-
nais e que, o professor adquira condições para também intervir adequadamente dentro de sala de aula, melhorando 
assim a qualidade de trabalho do educador e principalmente a relação educador-educando dentro da escola, com 
qualidade de vida para ambos.
 Público   alvo prioritário:  Professores do Ensino Fundamental e Orientadores Pedagógicos da SME 
 Carga   horária   total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga   horária   semanal:  04 h/a, sendo 03h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  25
 Dia   e   Horário:  4ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8. Grupos de Formação 
 8.1. Grupo de   Formação   de   Anos   Iniciais -   Ciclo   I 
 Formadoras:  Sônia Bergamini (Turma A) e Danielle Smith (Turma B)
 Ementa : Promover a discussão do documento das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da SME, refl etir 
e balizar estratégias de sua implementação, aprofundando o estudo acerca das práticas de sala de aula no ciclo I, 
com foco na alfabetização e letramento e na articulação das diversas áreas de conhecimento.
 Público    alvo exclusivo:  Professores do Ciclo I do Ensino Fundamental da SME
 Carga    horária    total : 75 h/a (60 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga    horária    semanal:  05 h/a, sendo 04 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas : 25 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 3ª feira das 14h00min às 17h20min
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Turma B - 5ª feira das 08h00min às 11h20min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.2. Grupo de   Formação   de   Anos   Iniciais -   Ciclo   II 
 Formadoras:  Danielle Smith e Sônia Bergamini
 Ementa : Promover a discussão do documento das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da SME, refl etir 
e balizar estratégias de sua implementação, aprofundando o estudo acerca das práticas de sala de aula no ciclo II, 
com foco na Leitura e prática de escrita e na articulação das diversas áreas de conhecimento.
 Público    alvo exclusivo:  Professores do Ciclo II do Ensino Fundamental da SME
 Carga    horária    total : 75 h/a (60 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga    horária    semanal:  05 h/a, sendo 04 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25 por turma
 Dia e Horário:  4ª feira das 14h00min às 17h20min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.3. Grupo   de   Formação   do   Componente   Curricular   Arte 
 Responsáveis:  Roseli Ferrari e Maria Lúcia Bachiega Kolokathis
 Ementa:  Proporcionar o estudo para implementação das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamenta da SME, 
refl etindo sobre os subsídios teóricos e práticos relacionados ao processo de avaliação de aprendizagem. Os en-
contros terão a seguinte distribuição: 01 h/a para curso de violão; 02 h/a para duas ofi cinas de cada linguagem 
artística no decorrer do curso (Música, Dança, Teatro e Artes Visuais) e 01 h/a para discussão do Documento das 
Diretrizes Curriculares.
 Público   alvo exclusivo:  professores de Arte dos anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental da SME
 Carga   horária   total:  75 h/a (60 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga   horária   semanal:  05 h/a, sendo 04 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  20 por turma
 Dia   e   Horário:  Turma A - 3ª feira das 08h00min às 11h20min
Turma B - 3ª feira das 14h00min às 17h20min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.4. Grupo de Formação do Componente Curricular de  Ciências 
 Formadora:  Maria José Adami
 Ementa:  Estudo de práticas pedagógicas a partir dos objetivos constantes nas Diretrizes Curriculares da SME dos 
anos fi nais associadas à metodologia de investigação científi ca e a projetos afi ns. 
 Público   alvo exclusivo:  Professores de Ciências dos anos fi nais do Ensino Fundamental da SME
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº    de    vagas:  25 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 4ª feira das 09h00min às 11h30min 
Turma B - 5ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.5.  Grupo de Formação do Componente Curricular de   Educação Física 
 Formador:  Jefferson Eduardo Hespanhol
 Ementa:  Elaborar subsídios com referenciais teórico/prático sobre a prática pedagógica das diferentes formas do 
esporte, consequentemente o desenvolvimento da proposta pedagógica do professor, motivando-o para estudos 
sobre a aprendizagem e possibilitando novas formas de relacionamento com a qualidade de ensino nos núcleos de 
educação física em consonância com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da SME.
 Público alvo exclusivo:  Professores de Educação Física dos anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental da SME
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas : 30
 Dia e Horário:  3ª feira das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.6. Grupo   de   Formação   do   Componente   Curricular   de Geografia 
 Formadora:  Heronilda de Alcantara
 Ementa:  aprofundar os estudos quanto aos objetivos estabelecidos no documento “Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: um processo contínuo de 
refl exão e ação”, e discutir as estratégias de sua implementação. A partir dos estudos teóricos e das avaliações das 
práticas pedagógicas trazidas pelos professores, conheceremos melhor o perfi l do ensino de geografi a praticados 
nas escolas e de que maneira ele vai ao encontro às Diretrizes Curriculares da SME Campinas. O grupo de for-
mação será um espaço de refl exão na ação e sobre a ação dos professores, que deverão, a partir de sua prática, 
contribuir para a sua formação e de seu grupo.
 Público   alvo exclusivo:  Professores de Geografi a dos anos fi nais do Ensino Fundamental da SME
 Carga   horária   total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga   horária   semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  20
 Dia   e   Horário:  5ª feiras das 14h00min às 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.7. Grupo de Formação do Componente Curricular de  História 
 Formador:  Antonio Carlos Rodrigues de Moraes 
 Ementa:  Estudos curriculares: práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula e aprofundamentos dos referen-
ciais teóricos e práticos no ensino de História, desde os anos iniciais do ensino fundamental e de acordo com as 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da SME.
 Público    alvo exclusivo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores de História dos anos fi nais 
da SME e em segundo lugar pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da SME
 Carga    horária    total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância) 
 Carga    horária    semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº    de    vagas:  25
 Dia    e    Horário:  5ª feira das 13h30min às 16h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.8. Grupo   de   Formação   do   Componente   Curricular de   Inglês 
 Formadora:  Karina Vicentin
 Ementa:  Estudo para a implementação das Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal de Educação para o 
Ensino Fundamental; levantamento, discussão e elaboração dos conteúdos programáticos dos componentes curri-
culares e das áreas de conhecimento; dos subsídios teóricos e práticos ao processo de avaliação de aprendizagem, 
em consonância com as Diretrizes Curriculares da SME.
 Publico alvo exclusivo:  Professores de Inglês do Ensino Fundamental da SME
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas : 25 por turma
 Dia   e   Horário:  Turma A - 2ª feira das 14h30min às 17h00min 
Turma B - 2ª feira das 19h00min às 21h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.9. Grupo de Formação do Componente Curricular de Língua Portuguesa 
 Formador:  Wladimir Stempniak Mesko
 Ementa:  Estudo e discussão das principais propostas teóricas e práticas de descrição, modelização didática e en-
sino de gêneros textuais. Refl exão sobre o trabalho pedagógico com gêneros textuais desenvolvido atualmente na 
Rede Municipal de Campinas, levantando dados para a defi nição de propostas que orientem a defi nição de objetos 
de ensino articulados às Diretrizes Curriculares dos anos fi nais do Ensino Fundamental, focalizando a progressão 
de aprendizagens visada a cada Ciclo. 
 Público   alvo exclusivo:  professores de Língua Portuguesa dos anos fi nais do Ensino Fundamental da SME
 Carga   horária   total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância).
 Carga   horária   semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  25
 Dia   e   Horário:  2ª feira das 08h00min às 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.10. Grupo de Formação do Componente Curricular de   Matemática 

 Formador:  Domenico Gallicchio Neto
 Ementa:  Estudos curriculares: práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula e aprofundamento dos referen-
ciais teóricos e práticos no ensino de matemática com base nas Diretrizes Curriculares da SME.
 Público   alvo   exclusivo:  Professores de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental da SME
 Carga   horária   total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga   horária   semanal:   04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  25
 Dia   e   Horário:  4ª feira das 08h00min às 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.11. Grupo de Formação da Educação de Jovens e Adultos - EJA: Currículo e o Mundo do Trabalho 
 Responsáveis:  Rita de Cassia Ferreira de Almeida
 Ementa:  Estudos curriculares: Programa EJA-Profi ssões e o Mundo do Trabalho. Refl exão, discussão e produção 
curricular.
 Público alvo exclusivo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores e especialistas vinculados 
a EJA/Anos Finais e em segundo lugar pelos profi ssionais do CEPROCAMP.
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  40
 Dia e Horário:  6ª feira das 08h00min às 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 8.12. Grupo de Formação para Professores de Educação Especial: Ensino Colaborativo (Co-Ensino) para 
o apoio a inclusão escolar 
 Formadoras:  Enicéia Gonçalves (Turma A) e Sabrina Fernandes Castro (Turma B) 
 Ementa:  Possibilitar a ampliação dos conhecimentos sobre a temática do co-ensino para professores de educação 
especial que atuam na rede regular de ensino no município de Campinas/SP; discutir as experiências individuais e 
coletivas de implantação do co-ensino na Rede Regular de Campinas; refl etir em grupo sobre processos de ensino 
e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na rede regular de ensino. Para 
tanto as temáticas discutidas são: inclusão escolar e a mudança de papéis na escola, bem como dos profi ssionais da 
escola e gestão na escola inclusiva; co-ensino e suas defi nições e saberes; o co-ensino na prática e o delineamento 
de um plano para o co-ensino com soluções práticas para a sua implementação, contemplando discussões sobre 
estratégias e desafi os. 
 Público alvo exclusivo:  Professores de Educação Especial da SME
 Carga horária total:  60 h/a (40 h/a presenciais e 20 h/a à distância)
 Carga horária quinzenal:  05 h/a (08 encontros presenciais)
 Nº de vagas:  25
 Dia e Horário:  Turma A - 2ª feira das 08h00min às 12h10min
Turma B - 2ª feira das 13h00min às 17h10min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 9. Ler e Escrever - Fundamentos pedagógicos em Matemática, Alfabetização e Língua Portuguesa 
 9.8. Curso:   Matemática: os números e as operações no contexto   social e escolar 
 Formador:  Domenico Gallicchio Neto
 Ementa:  Contribuir para que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente os de 3º, 4º e 
5º anos, conduzam um processo de ensino da Matemática contextualizado e, assim, propiciar a potencialização de 
suas capacidades e seus conhecimentos matemáticos. Proporcionar a realização de situações didáticas que estejam 
em consonância com as Diretrizes Curriculares da SME, com o material “Ler e Escrever”, com a “Prova Campi-
nas” e com a “Provinha Brasil”.
 Público   alvo   prioritário:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos especialistas do Ensino Fundamental da SME e em terceiro 
lugar pelos professores de EJA/Anos Iniciais
 Carga   horária   total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância) 
 Carga   horária   semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº   de   vagas:  25 por turma
 Dia   e   Horário:  Turma A - 3ª feira das 08h00min às 10h30min
Turma B - 3ª feira das 14h00min às 16h30min
Turma C - 3ª feira das 18h45min às 21h15min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 9.9. Curso: Alfabetização e Letramento: aprendizado da leitura - Ciclo I 
 Formadora:  Elisabete Pimentel
 Ementa:  Fundamentação, junto a professores do ciclo I, sobre os processos de alfabetização e letramento que 
possibilitam a aprendizagem efetiva da leitura pela criança, com análise e realização de situações didáticas com 
base nas propostas do material “Ler e Escrever” e nas Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da SME. 
 Público alvo prioritário:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores do Ciclo I do Ensino 
Fundamental da SME, em segundo lugar pelos professores do Ciclo II do Ensino Fundamental da SME, em ter-
ceiro lugar pelos especialistas do Ensino Fundamental da SME e em quarto lugar pelos professores de EJA/Anos 
Iniciais.
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  25 
 Dia e Horário:  4ª feira das 16h30min às 19h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 9.10. Curso: Práticas de Leitura e Escrita: buscando a coerência e coesão textuais - Ciclo II 
 Formadora:  Maria Aparecida Lopes 
 Ementa:  Discussão e ressignifi cação das práticas escolares de leitura e escrita, para professores do ciclo II, visando 
analisar a textualidade das produções textuais elaboradas no cotidiano escolar, sobretudo a coerência e os recursos 
coesivos próprios da língua escrita, incluindo a realização e análise de situações didáticas com base no material 
“Ler e Escrever” e nas Diretrizes Curriculares da SME.
 Público alvo prioritário:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos especialistas do Ensino Fundamental da SME e em terceiro 
lugar pelos professores de EJA/Anos Iniciais e professores de EJA/Anos Finais da SME
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20
 Dia e Horário:  3ª feira das 16h30min às 19h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 10. Linguagens: Línguas e Imprensa 
 10.1. Curso: Formação Pedagógica para o Ensino de Língua e Cultura Estrangeira 
 Formadora:  Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
 Ementa : O curso refl ete sobre a importância do ensino de Língua e Cultura Estrangeira no processo de letramento 
e formação integral do aluno, bem como sobre a prática pedagógica do professor, discutindo e propondo estratégias 
e atividades que visem à aprendizagem dos alunos em língua e cultura estrangeira.
 Público alvo prioritário : educadores que participam do Projeto Línguas e demais professores e especialistas da 
SME
 Carga horária total : 60h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal : 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20
 Dia e Horário:  5ª feira das 14h00min às 17h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 10.2. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Francês II 
 Formadora:  Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
 Ementa:  Continuidade da formação básica em língua e cultura dos países francófonos, buscando o desenvolvi-
mento da compreensão e expressão oral e escrita para atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de 
Educação de Campinas, de maneira a integrar o ensino da Língua Francesa nas escolas aos objetivos do currículo 
da SME
 Público alvo prioritário : Professores e especialistas que cursaram “ Língua e Cultura Estrangeira: Francês I”  
e professores ou especialistas que comprovem formação básica na língua por meio de entrevista com a formadora 
no primeiro encontro
 Pré-requisito : ter formação inicial na língua francesa correspondente a seis meses de estudos
 Observação:  o curso visa à preparação dos educadores para  ministrar aulas de língua e cultura dos países francó-
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fonos nas escolas
 Carga horária:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal : 4h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 
 Dia e Horário:  4ª feira das 19h00min às 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 10.3. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Francês Intermediário I 
 Formador:  Júlio Rafael de Oliveira Santos
 Ementa : Continuidade da formação em língua e cultura dos países francófonos, buscando o aprimoramento da 
compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagógica para o ensino do idioma e cultura dos 
países francófonos visando à atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas, 
integrando-o aos objetivos do currículo da SME
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que cursaram “ Língua  e 
Cultura estrangeira: Francês Básico V “ no 1º semestre de 2012 e demais professores ou especialistas que com-
provem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista com o formador no primeiro encontro
 Pré-requisito : ter formação básica na língua francesa correspondente a um ano de estudos
 Observação:  o curso visa à preparação dos educadores para  ministrar aulas de língua e cultura dos países francó-
fonos nas escolas
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal : 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 
 Dia e Horário:  3ª feira das 19h00min às 21h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 10.4. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Francês Intermediário II 
 Formador:  Júlio Rafael de Oliveira Santos
 Ementa : Continuidade da formação em língua e cultura dos países francófonos, buscando o aprimoramento da 
compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagógica para o ensino do idioma e cultura dos 
países francófonos visando à atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas, 
integrando-o aos objetivos do currículo da SME.
 Público alvo prioritário : Professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que cursaram “ Língua e 
Cultura Estrangeira: Francês Intermediário I “ no 1º semestre de 2012 e demais professores ou especialistas que 
comprovem formação básica na língua, por meio de entrevista com o formador no primeiro encontro
 Pré-requisito : ter formação básica na língua francesa correspondente a um ano e meio de estudos
 Observação : o curso visa à preparação dos educadores para ministrar aulas de língua e cultura dos países fran-
cófonos nas escolas
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 
 Dia e Horário : 3ª feira das 09h00min às 11h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  Aliança Francesa de Campinas
 Endereço:  Rua Pandiá Calógeras, 59 - Cambuí
 10.5. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Italiano Básico II 
 Formadora:  Stefania Brand Serra
 Ementa:  Continuidade da formação básica em língua e cultura italiana, buscando o desenvolvimento da compre-
ensão e expressão oral e escrita para atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de 
Campinas, de maneira a integrar o ensino da língua italiana nas escolas aos objetivos do currículo da SME
 Público alvo prioritário:  Professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que cursaram “ Língua e 
Cultura Estrangeira: Italiano Básico I “ e demais professores ou especialistas que comprovem formação básica 
na língua, por meio de entrevista com a formadora no primeiro encontro
 Pré-requisito : ter formação inicial na língua italiana correspondente a seis meses de estudo
 Observação:  o curso visa à preparação dos educadores para  ministrar aulas de língua e cultura italiana nas escolas
 Carga horária total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga horária semanal : 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 
 Dia e Horário : 2ª feira das 15h00min às 17h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
 Local:  CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 10.6. Curso Língua e Cultura Estrangeira: Espanhol Básico I 
 Formadoras:  Lenice Honorato dos Santos (Turma A) e Iolanda López Castilho Ferreira (Turma B)
 Ementa:  Formação básica inicial em língua e cultura dos países hispanófonos, buscando o desenvolvimento da 
compreensão e expressão oral e escrita para atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação 
de Campinas, de maneira a integrar o ensino da língua espanhola nas escolas aos objetivos do currículo da SME.
 Público alvo prioritário : em primeiro lugar professores de Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos 
professores de Educação Infantil da SME e em terceiro lugar pelos especialistas da SME
 Observação:  o curso visa à preparação dos educadores para  ministrar aulas de língua e cultura dos países hispa-
nófonos nas escolas
 Carga horária total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
 Carga horária semanal : 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
 Nº de vagas:  20 por turma
 Dia e Horário:  Turma A - 3ª feira das 08h30min às 11h00min
Turma B - 5ª feira das 08h30min às 11h00min
 Início previsto:  a p artir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.7. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Espanhol Básico IV
Formador: Alino Ferreira da Silva
Ementa: Continuidade da formação em língua e cultura dos países hispanófonos, buscando o aprofundamento da 
compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagógica para o ensino do idioma e cultura dos 
países hispanófonos, visando à atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campinas, 
integrando-o ao currículo da SME.
Público alvo prioritário: Professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental que cursaram “Língua e Cultu-
ra Estrangeira: Espanhol Básico III” no 1º semestre de 2012 e demais professores ou especialistas que comprovem 
formação básica na língua, por meio de entrevista com o formador no primeiro encontro
Pré-requisito: ter formação básica na língua espanhola correspondente a um ano de estudos
Observação: o curso visa à preparação dos professores para ministrar aulas de língua e cultura dos países hispa-
nófonos
Carga horária total: 40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 20 
Dia e Horário: 3ª feira das 19h00min às 21h30min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.8. Curso: Língua e Cultura Estrangeira: Inglês Básico I
Formadora: Karina Vicentin
Ementa: Formação básica inicial em língua e cultura dos países anglófonos, buscando o desenvolvimento da com-
preensão e expressão oral e escrita para atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação 
de Campinas, de maneira a integrar o ensino da língua inglesa nas escolas aos objetivos do currículo da SME.
Público alvo prioritário: em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores de Ensino Fundamental 
da SME, em segundo lugar pelos professores de Educação Infantil da SME e em terceiro lugar pelos especialistas 
da SME
Observação: o curso visa à preparação dos educadores para desenvolver projetos vinculados a língua e cultura dos 
países anglófonos nas escolas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância) 
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 20 
Dia e Horário: 4ª feira das 19h00min às 21h30min 
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.9. Curso: Imprensa na Escola – Módulo II
Formadora: Vera Lúcia Batista de Moraes
Ementa: o curso visa ampliar as discussões sobre fundamentos e práticas de leitura para que os professores da 
escola realizem atividades e projetos em sala de aula, utilizando a imprensa escrita, falada e eletrônica como uma 
das fontes de pesquisa para análise de diversos temas relacionados às áreas de conhecimento de forma integrada e 
interdisciplinar, além de propiciar técnicas para a produção do jornal impresso e eletrônico em parceria com o NTE 

(Núcleo de Tecnologia Educacional)
Público alvo prioritário: Professores de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da FUMEC que frequentaram 
o módulo I no 1º semestre de 2012 e demais educadores da SME
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância)
Nº de vagas: 25
Dia e horário: 5ª feira das 19h00min às 21h30min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.10. Curso: Projeto Imprensa na Escola – Módulo IV
Formadora: Vera Lúcia Batista de Moraes
Ementa: o curso tem como objetivo aprofundar o trabalho com a leitura das mídias e suas múltiplas linguagens, 
relacionando os fatos e os acontecimentos com conteúdos previstos no currículo escolar, além de propiciar técnicas 
para fazer um blog destinado à produção de gêneros discursivos veiculados na mídia, em parceria com o NTE 
(Núcleo de Tecnologia Educacional)
Público alvo prioritário: Professores de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da FUMEC que frequentaram 
o módulo III no 1º semestre de 2012 e demais educadores da SME
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25 
Dia e horário: 3ª feira das 14h00min às 16h30min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.11. Curso: Projeto Rádio na Escola: Módulo I
Formadoras: Liese de Oliveira Luz e Viviane Gomes de Almeida Magdal
Ementa: o curso visa discutir a importância da rádio enquanto mídia veiculada na sociedade e consequentemente 
uma grande possibilidade de expressão da linguagem oral, formação cultural e da consciência crítica, propiciando 
ao professor opções de trabalho junto à comunidade escolar com a criação da rádio na escola. 
Público alvo prioritário: professores do Ensino Fundamental e/ou de Educação Infantil e especialistas da SME
Observação: o curso tem como objetivo instrumentalizar o profi ssional para a montagem da rádio na escola
Carga horária semanal: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 3ª feira das 19h00min às 21h30min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.12. Curso: Currículo e registro em vídeo no espaço escolar
Responsáveis: Renata Lanza e Roseli Ferrari
Ementa: Estudos curriculares: produção de registros em vídeo no cotidiano escolar como ferramenta que possi-
bilita o debate e a refl exão sobre o fazer pedagógico, possibilitando dar voz e vez aos professores e alunos como 
documento de investigação da realidade. Com base nas discussões teórico-conceituais apresentadas nos encontros, 
os cursistas deverão desenvolver produções audiovisuais a serem analisadas e debatidas ao longo da formação.
Público alvo exclusivo: Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profi ssionais da SME e em segundo 
lugar pelos profi ssionais da FUMEC/EJA Anos Iniciais
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Dia e Horário: 5ª feira das 19h00min às 21h30min
Nº de vagas: 20
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
10.13. Curso: Introdução ao vídeo popular como instrumento educativo: teoria e prática
Formadora: Cristina Alvares Beskow
Ementa: Introdução ao universo teórico e prático do vídeo popular, em específi co do documentário popular como 
instrumento educativo. Elementos básicos para uma leitura crítica da mídia audiovisual e sua produção.
Público alvo: profi ssionais da SME, da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 4ª feira das 08h30min às 11h00min 
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas
Endereço: Rua Regente Feijó, 837 – Centro
11. Mais Educação Campinas
11.1. Curso: Mais Educação: A Educação Integral e o papel dos Professores Articuladores – Módulo II
Responsáveis: Luiz Carlos Cappellano e Maria Angela Pinto
Ementa: Aprofundamento em relação às funções e atribuições do Professor Articulador do Programa Mais Edu-
cação Campinas. As interfaces do Programa com as demais instâncias da SME/PMC entre outras instituições 
parceiras, numa perspectiva de integrar as ações de educação integral ao Projeto Político Pedagógico e ao cotidiano 
escolar.
Público alvo prioritário: Professores Articuladores do Programa Mais Educação Campinas
Carga horária total: 45 h/a
Carga horária semanal: 03 h/a 
Nº de vagas: 20 por turma
Dia e Horário: Turma A – 3ª feira das 09h00min às 11h30min
Turma B – 5ª feira das 09h00min às 11h30min
Turma C – 5ª feira das 13h30min às 16h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12. Memória e Identidade na Promoção da Igualdade na Diversidade – MIPID
12.1. Curso: Sons da Memória do Brasil: Cores, Sabores e Odores
Formadores: Sueli Aparecida Gonçalves e Luiz Carlos Cappellano
Ementa: Abordar o conceito de “brasilidade”, o qual é construído historicamente à partir das vivências, das falas e 
dos silêncios, das presenças e das ausências, intencionais ou acidentais, tendo a produção pictórica de Debret (Jean-
-Baptiste Debret,1768-1848) como ponto de partida e de chegada. Desenvolver estratégias táteis, visuais, sonoras 
e olfativas para trabalhar com os elementos presentes nas obras de arte. Propiciar refl exões e vivências da maneira 
como o “eu educador” e o “eu cidadão” vivencio a “brasilidade” e, desta maneira, propor novas práticas em relação 
ao processo de ensino/aprendizagem.
Público alvo prioritário: Profi ssionais da SME, da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conveniadas.
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 2ª feira das 18h30min às 21h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12.2. Curso: Sexualidade Humana Gênero e Etnia: Diálogos com Educadores – Módulo II
Formadores: Luiz Carlos Cappellano e Sueli Aparecida Gonçalves
Ementa: Partindo do tema inicial, aprofundar o diálogo sobre os diversos aspectos das questões raciais e de gê-
nero, evidenciando os confl itos decorrentes desta construção social. Problematizar a relação entre sexualidade e a 
sociedade contemporânea.
Público alvo prioritário: profi ssionais que concluíram o Curso “Sexualidade Humana, Gênero e Etnia: Diálogos 
com Educadores” no 1º semestre 2012
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 4ª feira das 18h30min às 21h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12.3. Curso: Memória, História Oral e Educação Infantil: no movimento escola-família e comunidade a criança 
como protagonista
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Formadora: Lílian de Cássia Alvisi
Ementa: Os conceitos sobre memória, história oral e identidade serão contemplados para que haja ampla discus-
são sobre projetos pedagógicos desenvolvidos na educação infantil resultarem na articulação escola - família e 
comunidade. A metodologia da história oral associada aos diferentes suportes da memória (fotos, fi lmes, livros, 
brinquedos e objetos etc) poderá promover o fortalecimento de uma pedagogia crítica por meio das vozes e para 
as vozes daqueles que quase sempre são silenciados, ou seja, as relações étnico-raciais serão consideradas. Em um 
movimento em que memória e identidade se entrecruzam o curso promoverá debates que culminem em propostas 
que tenham a criança como centro das ações educativas.
Público alvo prioritário: Profi ssionais da Educação Infantil da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira das 08h30min às 11h00min
Turma B – 4ª feira das 14h30min às 17h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12.4. Curso: Cor e Gênero na Mídia: As imagens do Brasileiro nos Meios de Comunicação
Formador: José Roberto Gonçalves
Ementa: Ementa: Formar educadores para atuarem na prática da conservação e da catalogação de documentos 
iconográfi cos; Fomentar a análise e discussão sobre os papéis e comportamentos sociais atribuídos às relações 
étnicas raciais e de gênero presentes em diferentes suportes iconográfi cos pertencentes ao acervo da Secretaria 
Municipal de Educação de Campinas.
Público alvo prioritário: Profi ssionais da Educação Infantil da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 3ª feiras das 18h30min às 21h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12.5. Curso: Organização de Documentos Históricos para a criação de Núcleo de Memória
Formador: Fernando Antonio Abrahão
Ementa: Discutir junto aos educadores da Secretaria Municipal de Educação de Campinas a importância da Cria-
ção de Centros de Memória como recuperação da história da educação, como também sobre a possibilidade de 
articulação com ações educativas. O curso envolverá princípios teóricos e as práticas de reunião, identifi cação, 
guarda, conservação e disponibilização de documentos de valor histórico. As Diretrizes básicas de gestão dessas 
atividades e a manutenção administrativa desses Centros serão abordadas
Público alvo prioritário: Profi ssionais da Educação Infantil da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 4ª feira das 18h30min às 21h00min 
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
12.6. Curso: Crianças Consumidoras: Um Olhar Para a Infância e a Escola – Módulo II
Formadora: Fernanda Theodoro Roveri
Ementa: A partir da temática inicial “a boneca Barbie e a educação das meninas”, analisaremos alguns artefatos 
da indústria cultural como fi lmes, desenhos, músicas, brinquedos que, de alguma maneira, têm adentrado o espaço 
escolar. Busca-se, pois, construir outras possibilidades de trabalho que garantam o direito à infância em seus 
múltiplos aspectos sócio-afetivos.
Público alvo prioritário: Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profi ssionais que concluíram o Curso 
“Crianças Consumidoras: um olhar para a Escola e a Infância” no 1º semestre 2012 e em segundo lugar pelos 
profi ssionais da Educação Infantil da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 4ª feira das 08h30min às 11h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
13. Tecnologia Educacional
13.1. Curso: Básico de Informática Educativa – Módulo II
Formadora: Márcia Azevedo
Ementa: Este curso visa a continuidade da inserção de professores e especialistas no mundo tecnológico iniciado no 
1° semestre de 2012, enfocando os aplicativos “Apresentação de slides” e “Planilha eletrônica”.
Público alvo exclusivo: Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profi ssionais da SME/FUMEC que 
participaram do curso Básico de Informática Educativa no 1º semestre de 2012 e em segundo lugar pelos profes-
sores e especialistas da SME/FUMEC.
Carga horária total: 45 h/a
Carga horária semanal: 03 h/a
Nº de vagas: 15 por turma
Dia e Horário: Turma A – 3ª feira das 08h00min às 10h30min
Turma B – 3ª feira das 14h30min às 17h00min
Turma C – 3ª feira das 19h00min às 21h30min
Turma D – 5ª feira das 08h00min às 10h30min
Turma E – 5ª feira das 14h30min às 17h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
13.2. Curso: Utilização de Objetos Educacionais Ligados ao Currículo
Responsáveis: Karen Duarte Peluci
Ementa: Este curso foi criado para ajudar os professores a dinamizar sua atuação em sala de aula e os especialistas 
a incentivar o uso do laboratório de informática em suas escolas através do conhecimento, da utilização e criação 
de objetos educacionais. No curso serão apresentados diversos sites e suas possibilidades de uso pedagógico.
Público alvo exclusivo: Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores e especialistas que parti-
ciparam do curso Possibilidades Tecnológicas Aliadas ao Currículo Escolar no 1º semestre de 2012 e em segundo 
lugar pelos demais professores e especialistas da SME/FUMEC.
Carga horária total: 45 h/a
Carga horária semanal: 03 h/a
Nº de vagas: 15 por turma
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira das 14h30min às 17h00min
Turma B – 4ª feira das 08h30min às 11h00min
Turma C – 4ª feira das 14h30min às 17h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
14. Temas Integrados
14.1. Curso: Etnomatemática
Formadora: Maria Aparecida da Silva Damin
Ementa: Proporcionar aos professores, educadores e gestores da Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais 
uma visão teórica e exercitar no cotidiano da sala de aula os pressupostos do Programa da Etnomatemática, visando 
a experimentação/criação de outras formas de aprender/ensinar a partir da metodologia da modelagem matemática, 
que tem como ferramenta básica o método científi co. Essa metodologia propicia o estudo de um mesmo tema, onde 
cada nível é trabalhado em acordo com o grau de aprofundamento adequado a cada grupo de alunos. No processo 
da moldagem busca-
-se encontrar um modelo matemático da realidade. Para a elaboração de um modelo (que pode ser um foto, um 
desenho, qualquer coisa que represente uma porção da realidade) é necessário o conhecimento de diversas áreas 
do saber, portanto o conhecimento vai sendo produzido de forma transversal, transitando por ciências exatas, 
experimentais e humanas. Isso contribui para formação integral do aluno a partir de seu próprio grupo cultural.
Público alvo prioritário: Monitores e Agentes de Educação Infantil, Professores de Educação Infantil, Professores 
do Ensino Fundamental e Especialistas.

Carga horária total: 30 h/a
Carga horária semanal: 03 h/a
Nº de vagas: 30
Dias e Horários: Turma A – 3ª feira das 14h00min às 16h30min
Turma B – 5ª feira das 08h30min às 11h00min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
14.4. Curso: Saúde e Docência – Terapêuticas para a saúde emocional e integral do educador
Formador: Márcio César da Silva Nogueira
Ementa: Sensibilizar o educador diante da realidade da sala de aula e instrumentalizá-lo para prevenir distúrbios em 
sua saúde emocional e física. Alertar o professor quanto ao seu nível de estresse que causam doenças; minimizar 
confl itos e fatores estressantes; detectar os sintomas e procurar saná-los, buscar formas de diminuir problemas 
emocionais; desenvolver um olhar sensível sobre o aluno; estabelecer um vínculo positivo entre professor-aluno; 
tocar o aluno para o aprendizado e motivar o educando para o conhecimento.
Público alvo prioritário: Profi ssionais da SME, da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
Carga horária total: 40 h/a (encontros quinzenais)
Carga horária quinzenal: 04 h/a
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: Turma A – 2ª feira das 14h00min às 17h20min
Turma B – 3ª feira das 08h00min às 11h20min
Turma C – 3ª feira das 18h00min às 21h20min
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
14.5. Curso: Educação Física, Inclusão Social e Diversidade 
Formadores: Jefferson Eduardo Hespanhol e Priscila Cristine Ribeiro
Ementa: Discussão de temáticas como as relações da sala de aula e cotidiano escolar dos alunos com defi ciência, 
das questões étnico-raciais e de gênero, buscando aproximar os professores à compreensão da realidade de sua 
prática pedagógica, diante da diversidade de manifestações culturais, sociais, físicas, políticas, religiosas e outras, 
apresentadas pelos alunos em consonância com as Diretrizes Curriculares da SME. Produção de Documento con-
tendo subsídios para a prática docente.
Público alvo exclusivo: Professores de Educação Física dos anos Iniciais e fi nais do Ensino Fundamental e pro-
fessores de educação especial 
Carga horária total: 60 h/a (45h/a presenciais e 15 h/a à distância)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a à distância.
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 3ª feira das 08h30min às 11h00min 
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras
14.6. Curso: Cultura Corporal do Jogo na Sala de Aula do Professor de Educação Física
Formadores: Jefferson Eduardo Hespanhol e Aparecida Marin Ganzella
Ementa: Aprofundar os estudos das diferentes formas de jogos oferecendo subsídios para que o professor aplique 
esse conteúdo com tranquilidade e efi ciência no programa de Educação Física Escolar, promovendo a forma-
ção cultural corporal do movimento, consequentemente o desenvolvimento da proposta pedagógica do professor, 
motivando-o para estudos sobre a aprendizagem e possibilitando novas formas de relacionamento com a qualidade 
de ensino nos núcleos de educação física, em consonância com as Diretrizes Curriculares da SME.
Público alvo exclusivo: Professores de Educação Física dos anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental da SME
Carga horária total: 60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
Carga horária semanal: 04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 3ª feira das 19h00min às 21h30min 
Início previsto: a partir da semana do dia 27 de agosto de 2012
Local: CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 – Jardim das Paineiras

ANEXO II 
2012Secretaria Municipal de Educação 

Departamento Pedagógico 
Coordenadoria Setorial de Formação 

Campinas, ________ / ________ / ____________ 

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/GFs CENTRALIZADOS 2012 
(cf Resoluções SME Nº 14/2011, FUMEC Nº 06/2011 e SME/FUMEC Nº 04/2012)

Sr(a). ________________________________________________________________________, __________________________________ 
cargo / função 

solicito autorização para participação no Curso / GF ______________________________________________________________________ 

I. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) DA SME OU DA FUMEC  SOLICITANTE: 
Nome Completo: __________________________________________________________________________________________________ 
Unidade Educacional Sede: _________________________________________________________________________________________ 
Cargo / Função (especificar): ____________________________________  Jornada Semanal de Trabalho: __________________________ 

II. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO/GF: 
Curso/GF: _______________________________________________________________________________________________________ 
Nome do(a) Formador(a): ___________________________________________________________________________________________ 
Dia e Horário: _______________________________________________________ 
Carga Horária Total: _____________________________________  Carga Horária Semanal: ____________________________________ 

III. IDENTIFICAÇÃO DO TEMPO PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO/GF: (      ) CHP  (      ) HP 

IV. AUTORIZAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA RELATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO: 

___________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata 

V. MANIFESTAÇÃO: 

V.1. do Conselho de Escola, conforme 
artigo 12 da Resolução SME Nº 
14/2011: 

(      ) defiro  (      ) indefiro 

V.2. da Representante Regional, 
conforme artigo 16 da Resolução SME 
Nº 14/2011: 

(      ) defiro  (      ) indefiro 

V.3. da Coordenadoria do Programa de 
Jovens e Adultos (CPJA), conforme 
Resolução FUMEC Nº 06/2011: 

(      ) defiro  (      ) indefiro 

OU OU 
    

       

Assinatura e carimbo do 
Presidente do Conselho de Escola 

Assinatura e carimbo do 
Representante Regional da SME 

Assinatura e carimbo da 
CPJA da FUMEC 

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

Declaramos para devidos fins, que o(a) professor(a), acima identificado(a), esteve presente no Curso/GF nas seguintes datas: 

Data 
Rubrica do(a) 

Formador(a) do 
Curso/GF 

Ciência da 
Chefia Imediata Data 

Rubrica do(a) 
Formador(a) do 

Curso/GF 
Ciência da 

Chefia Imediata 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Obs.: Este documento é de responsabilidade do(a) professor(a), que deve apresentá-lo ao formador(a) do Curso / GF em todos os encontros, e, ao final de cada mês, à 
direção da Unidade Educacional, que deverá arquiva-lo no prontuário do(a) professor(a), após o preenchimento total do impresso.
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ANEXO III 
2012

Secretaria Municipal de Educação 
Departamento Pedagógico 

Coordenadoria Setorial de Formação 

Campinas, ________ / ________ / ____________ 

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/GFs CENTRALIZADOS 2012 
(cf Resolução SME/FUMEC Nº 04/2012)

Sr(a). ________________________________________________________________________, __________________________________ 
cargo / função 

solicito autorização para participação no Curso / GF ______________________________________________________________________ 

durante o horário semanal da minha jornada destinada à formação. 

I. IDENTIFICAÇÃO DO(A) MONITOR(A) / AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SME OU DO(A) ESPECIALISTA DA SME/FUMEC  
SOLICITANTE: 
Nome Completo: __________________________________________________________________________________________________ 

Unidade Educacional Sede: _________________________________________________________________________________________ 

Cargo / Função (especificar): ____________________________________  Jornada Semanal de Trabalho: __________________________ 

II. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO/GF: 
Curso/GF: _______________________________________________________________________________________________________ 

Nome do(a) Formador(a): ___________________________________________________________________________________________ 

Dia e Horário: _______________________________________________________ 

Carga Horária Total: _____________________________________  Carga Horária Semanal: ____________________________________ 

III. MANIFESTAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA: 
(      ) pelo deferimento  (      ) pelo indeferimento 

___________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata 

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

Declaramos para devidos fins, que o(a) profissional, acima identificado(a), esteve presente no Curso/GF nas seguintes datas: 

Data 
Rubrica do(a) 

Formador(a) do 
Curso/GF 

Ciência da 
Chefia Imediata Data 

Rubrica do(a) 
Formador(a) do 

Curso/GF 
Ciência da 

Chefia Imediata 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Obs.: Este documento é de responsabilidade do(a) profissional, que deve apresentá-lo ao formador(a) do Curso / GF em todos os encontros, e, ao final de cada mês, à 
direção da Unidade Educacional, que deverá arquivá-lo no prontuário do(a) profissional, após o preenchimento total do impresso.

ANEXO IV – CRONOGRAMA GERAL

DATAS ATIVIDADES PREVISTAS

DAS 12 H DO DIA 27 DE JULHO ATÉ
18 H DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012

FASE 1: INSCRIÇÃO VIA ON LINE, PELA PÁGINA DA IN-
TERNET HTTP://INSCRICOESCEFORTEPE.IMA.SP.GOV.BR

ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2012
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA FASE 1 EM DOM E 

VIA ON LINE, PELA PÁGINA DA INTERNET HTTP://INSCRI-
COESCEFORTEPE.IMA.SP.GOV.BR

A PARTIR DA SEMANA DO
DIA 27 DE AGOSTO DE 2012

INÍCIO PREVISTO PARA OS CURSOS/GFS;
FASE 2: INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS REMANESCENTES 

NO DIA E LOCAL DE CADA CURSO/GF

 TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12/10/9662 INTERESSADA: Fundação 

Municipal para Educação Comunitária. ASSUNTO: Convite N.º 05/2012 OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de cópias reprográfi cas em 

preto e branco, formato A4 e Carta, para o CEPROCAMP. 
 Reuniram-se nesta data, aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, 
a Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, nomeada pelo Presidente da FUMEC, 
através da Portaria nº 57/2012, composta por Vanira Grassi Sichiroli de Medeiros, Adriana 
Aparecida Ruella Teodoro e Julio Katusuiko Yoshino,  para julgar a documentação apresen-
tada pelas empresas licitantes.
Após análise da documentação, a Comissão, decide por:
I) HABILITAR a empresa PRISMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP.
II) INABILITAR as empresas abaixo relacionadas, pelos seguintes motivos:
- DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP, por in-
compatibilidade de seu objeto social, conforme cópia autenticada do contrato social apre-
sentado, com o objeto licitado, desatendendo o subitem 5.3., incorrendo no subitem 6.1.1 
do edital;
- COPYSYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA-ME, por ter apresentado 
cópia simples do seu Contrato Social e da Prova de regularidade para com a Fazenda Muni-
cipal, sem autenticação; por deixar de apresentar Prova da inexistência de débitos inadimpli-
dos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho e por deixar de apresentar declaração em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, desatenden-
do os subitens 5.2., 5.4.6. e 5.5, incorrendo no subitem 6.1.1 do edital.
III) FIXAR prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do artigo 
109, inciso I, alínea “a”, §6º da Lei Federal n° 8.666/93.
IV) COMUNICAR que, caso não haja interposição de recurso, a abertura do envelope pro-
posta da empresa habilitada será realizada às 10h30min do dia 02/08/2012, na sala de reuni-
ões da FUMEC situada na Rua Dr. Quirino nº 1562 - 2º andar - Edifício Aquarius - Centro.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria Admi-
nistrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino nº 1562, 1º andar, Edifício 
Aquarius, Centro, Campinas, SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 13h30min às 
16h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado 
conforme, vai assinado por todos os presentes.
 

 VANIRA GRASSI SICHIROLI DE MEDEIROS  
 Presidente  

 ADRIANA APARECIDA RUELLA TEODORO  
 Membro 

 JULIO KATUSUIKO YOSHINO 
 Membro 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 NOTIFICAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO   
  Interessado: CAROLINA PENTEDO NATIVIDADE MORETO  
 RECURSO EXTRAORDINARIO - Protocolado 2011/10/42918, juntado ao Prin-
cipal, de nº 2002/00/12485 
Fica(m) o(s) interessado(s) e/ou representante(s) legal(is) notifi cado(s) desta publicação, 
nos termos do art. 21, IV, c.c. art. 22, III, da Lei Municipal 13.104/2007, para manifestação 
em contraditório - no prazo de 30 (trinta) dias - ao Recurso Extraordinário interposto pela 
Representação Fiscal - JRT, consoante art. 80, § 2º, da mesma lei. De acordo com o Comu-
nicado - JRT publicado no Diário Ofi cial do Município de 06/02/2009, este protocolado fi ca 
à disposição para vistas, previamente agendada com a Secretaria: jrt.secretaria@campinas.
sp.gov.br ou telefone (19) 2116.0310. 

 LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

  Prot.: 2011/10/29232 
 Interessado.: Arcelormittal Inox Brasil Serviços Ltda.  
Para a emissão do Exame Técnico Municipal, este interessado deverá apresentar a se-
guinte documentação, em um prazo de 30 dias, de acordo com a ordem de serviço 01/09:
1) Certidão de uso e Ocupação do Solo expedida pela SEMURB.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6 
 MATHEUS JOSÉ VEGETTI MENEGUETTI 
 Coordenador De Controle E Licenciamento Ambiental 

  

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Protocolo: 2012/10/16211
Interessado: Incorporadora e Administradora Costa Leste Ltda.

 2º Convocação 
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos o 
comparecimento do interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado 
por procuração pública, no prazo de 30(trinta) dias corridos, (nos termos da Ordem de 
Serviço nº 01/09), para apresentar os seguintes documentos:
a) Relatório Ambiental Integrado conforme disposto no Artigo 7º do Decreto 17.261 
de Fevereiro de 2011;
b) Itens 6, 9, 12, 13, 14 e 16;
c) Apresentar projeto de drenagem de águas pluviais defi nitivo, que deverá ser execu-
tado de acordo com as normas técnicas pertinentes, sendo obrigatório o encaminha-
mento das tubulações para caixa de retenção, sedimentação e reúso como previsto na 
Lei Estadual nº 12.526 de 2 de janeiro de 2007;
d) Planta Paisagística com a indicação das áreas permeáveis,  observando o disposto 
no parágrafo 1º do artigo 24 da lei complementar número 15 , que dispõe sobre o 
plano diretor do município de Campinas;
e) Informe técnico emitido pela SANASA dentro do prazo de validade.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engº Civil - SMMA - Matrícula 123.234-7 
 MATHEUS JOSÉ VEGETTI MENEGUETTI 
 Coordenador De Controle E Licenciamento Ambiental 

  

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - COMUNICADO 

  Protocolo: 2010/10/32876 
 Interessado: GRANTEC - Técnica de Construção - LTDA 
Defere-se o pedido de prazo solicitado por este interessado via protocolo 12/10/07421. Pra-
zo: 14/02/2012 a 14/08/2012. Visando a continuidade do licenciamento para obtenção da 
Licença Ambiental de Instalação, o interessado deverá apresentar, no prazo de 30 dias, de 
acordo com a ordem de serviço 01/09, o cumprimento das seguintes exigências 1,6,8 e 10 
contidas na Licença Ambiental Prévia nº 136/2010.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6 
 MATHEUS JOSÉ VEGETTI MENEGUETTI 
 Coordenador De Controle E Licenciamento Ambiental 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 RESOLUÇÃO Nº 05/2012 
COMDEMA SOBRE BOSQUE JEQUITIBÁS    

O Pleno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA de 
Campinas) reunido no dia 30 de maio de 2012, após discussões anteriores, institui a 
presente RESOLUÇÃO:
CONSIDERANDO a  Resolução de 9-04-70, do CONDEPHAAT (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de 
São Paulo), que estabeleceu o tombamento do Bosque dos Jequitibás como "Mo-
numento Natural Paisagístico do Estado de São Paulo"; 
CONSIDERANDO a Ordem de Serviço 1/91 , de 23/03/1991 do mesmo  CONDE-
PHAAT , que dispõe sobre a regulamentação e diretrizes de uso e ocupação do Bosque 
dos Jequitibás;  
 CONSIDERANDO a Resolução no. 012  , de 02/09/1993, do   CONDEPACC   (Conselho 
de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas  ), promove o tombamento do Bosque dos 
Jequitibás como "bem de interesse ambiental  " e regulamenta a ocupação de seu entorno;   
  CONSIDERANDO a importância histórica e atual do Bosque dos Jequitibás, especial-
mente seu remanescente de vegetação nativa, como bem ambiental e para a educação 
ambiental, visitação, prática de atividades físicas e lazer;  
   CONSIDERANDO a perda de sua biodiversidade de árvores nativas e aumento de 
árvores exóticas e mortas devido a práticas equivocadas de manejo ou inexistência 
de manejo;   
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   CONSIDERANDO a existência de animais em número excessivo, inclusive de grande 
porte e exóticos, enjaulados em condições insalubres ou soltos na área de vegetação 
nativa, que, devido ao excesso, amplifi cam os danos à vegetação, e não possibilitam 
plenas condições de sobrevivência aos próprios, inviabilizando a reprodução, vida em 
grupo ou implicando em tamanho menor, o que é deseducativo e está em desacordo às 
determinações do      CONDEPHAAT     ;    
     CONSIDERANDO o estado precário de várias instalações da área, e a necessidade 
da administração municipal em promover adequações, inclusive em relação a deter-
minações do       IBAMA       (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis      ) na área do Zoológico; 
     CONSIDERANDO a Lei Municipal                   nº 7570/93                           de 23 de julho de 1993, que reconhece 
a necessidade de estímulo para a       criação de um zoológico moderno e em outra área;       
      CONSIDERANDO o Plano Diretor do Município de Campinas        (Lei Complementar nº 
15) de 27 de dezembro de 2006 que estabelece a necessidade da elaboração de Planos 
de Manejo para os parques, bosques, unidades de conservação, áreas de preservação 
permanente e demais remanescentes de vegetação nativa do Município; 
      CONSIDERANDO que as autoridades de saúde pública municipal têm especial dis-
posição em manter o local em condições de higiene e limpeza para prevenir o po-
tencial de disseminação de pragas urbanas, entre as quais os vetores da dengue, e o 
desvirtuamento do uso da área como abrigo de cães e gatos errantes, que expõem ao 
risco a saúde, especialmente, da população que frequenta o local;      
       CONSIDERANDO as constantes e insistentes manifestações do público em geral e 
moradores do entorno para maior atenção e cuidados com este bem público;       
        CONSIDERANDO o momento atual no qual a Prefeitura indica disposição em reali-
zar ações de recuperação e adequação no recinto e no qual a revitalização do parque 
é amplamente discutida;        
         CONSIDERANDO a situação caótica pela qual passou e tem passado a administração 
pública municipal;         
          CONSIDERANDO necessária a responsabilidade pós-consumo compartilhada;          
 RESOLVE :
 1º.  Dar divulgação pública e notória, inclusive ao CONDEPHAAT e CONDEPACC, 
que a administração municipal, desde o seu tombamento em 1970, não realizou in-
tervenções suficientes para a preservação e conservação do bem público municipal 
"Bosque dos Jequitibás", notadamente em relação ao manejo da vegetação nativa;
 2º.  Solicitar a devida atenção por parte da administração pública municipal para a 
preservação e conservação da vegetação nativa do Bosque dos Jequitibás, acatando 
e respeitando as determinações advindas de resoluções e demais mecanismos de re-
gulação por parte do CONDEPHAAT, CONDEPACC e outros Conselhos, tais como 
o próprio COMDEMA, bem como se aconselhar com docentes do ensino superior e 
pesquisadores de instituições de notório saber;
 3º.  Reforçar a necessidade do atendimento às deliberações e recomendações dos Con-
selhos, especialmente em relação à:
a) Proteção da vegetação nativa, notadamente do sub-bosque, o que pode ser obtido 
pela simples instalação de pequenas cercas, nos mesmos moldes que outras já existen-
tes, entre as áreas de circulação de visitantes e as matas;
b) Não ampliação das áreas com solo impermeabilizado, ou com outros aspectos dano-
sos ao ambiente natural, tal como erosão, o que igualmente pode ser, ao menos em parte, 
alcançado com a instalação das referidas cercas, prevenindo a circulação dos visitantes 
pelas matas, evitando o pisoteio e a formação de sulcos de tráfego e erosão, no solo;
c) Recuperação da vegetação nativa com o plantio de mais árvores, especialmente 
daquelas espécies que sofreram extinção local, pela morte de indivíduos e ausência de 
reprodução e regeneração de novos indivíduos das mesmas espécies;
d) Eliminação das espécies vegetais exóticas, especialmente as invasoras;
e) Manutenção apenas de fauna nativa, com ênfase em espécies dispersoras de semen-
tes, em regime de semiliberdade, com a regulação da densidade das cutias;
4º. Manter estreito acompanhamento da situação do Bosque dos Jequitibás, pelo perío-
do de um ano, aguardando que as necessárias tomadas de atitude e ações, notadamente 
em relação à vegetação nativa, por parte da administração pública municipal ocorram, 
ou buscar alternativas legalmente amparadas, caso a situação atual, desde um passado 
que vai se estendendo por longa data, continue a imperar.
5º. Que a Administração estabeleça com os comerciantes permissionários compro-
misso de contribuição para a adequada destinação do lixo proveniente dos materiais 
comercializados, tais como embalagens, vasilhames, canudos, etc.
6º. Que a mudança de local do Zoológico, total ou parcialmente, (notadamente dos 
grandes mamíferos exóticos) precisa ser urgentemente avaliada, da mesma forma 
como a criação de um centro de triagem de animais silvestres apreendidos.
7º. Buscar obter informações sobre a situação de outras áreas de vegetação remanes-
cente em Campinas e detalhes sobre o planejamento de manejo das mesmas;
8º. Sugerir discussões e reavaliações sobre a estrutura administrativa para a Prefeitura 
Municipal notadamente em relação aos órgãos e departamentos responsáveis pela ma-
nutenção dos parques, praças e arborização em geral;
9º. Solicitar aos detentores dos poderes executivo e legislativo empenho no cumpri-
mento da legislação, especialmente daquela relacionada ao planejamento e organiza-
ção do município e daquela que ajudaram a criar ou aprovar, e daqueles que permane-
cem durante mandatos sucessivos.
 RAFAEL DUARTE MOYA
 Presidente COMDEMA - Campinas

Campinas,                                   26 de julho de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 RESOLUÇÃO Nº 04/2012
 SOBRE DOAÇÕES DE PRAÇAS 

    REPUBLICADA PARA ADEQUAÇÃO
A ILEGALIDADE DA DOAÇÃO DE PARTE DA ÁREA DO LAGO DO CAFÉ 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 
 O município de Campinas ocupa uma área de 795Km² (dado IBGE 2010) e população 
com mais de um milhão de habitantes vivendo, predominantemente, na zona urbana 
onde um dos principais problemas é a impermeabilização dos solos devido às constru-
ções de imóveis, rodovias, ruas e outras ações antrópicas que dificultam ou impedem 
a infiltração das águas das chuvas.  
 Sendo assim, a doação de glebas situadas em praças e parques não é recomendada, 
até mesmo porque é muito baixa a porcentagem de cobertura vegetal do município 
de Campinas onde o Poder Público não protege, efetivamente, nem mesmo as áreas 
legalmente protegidas.  
 De acordo com o mapa de áreas verdes remanescentes (Santin 1999) o território cam-
pineiro tinha cobertura vegetal minimamente representada por 2.033 ha de vegetação 
remanescente, o equivalente a 2,5% da área municipal.  
 Atualmente esta situação ainda é preocupante, apesar daquela porcentagem ter se 

elevado a 6,26%, equivalente a 4.986,91 ha, conforme resultado da atualização do 
referido mapa em trabalho realizado através de convênio UNICAMP/PMC em 2010.  
 O dado atual citado refere-se à comparação das mesmas áreas mapeadas em 1999 
considerando, inclusive, áreas que foram suprimidas.  
 Entretanto, o aumento registrado não se deve a efetivação de alguma política visando 
a preservação ou a recuperação ambiental mas é devido, quase que exclusivamente, 
à regeneração espontânea que ocorreu em áreas situadas no entorno da maioria dos 
fragmentos florestais.  
 Além disso, as margens da maioria dos córregos e ribeirões e das cabeceiras de nas-
centes encontram-se quase que totalmente desprovidas de vegetação ciliar (vide ma-
pas SMMA-PMC 2010). 
 O município de Campinas registra ao longo de sua história uma ocupação desordenada 
do seu território o que tem levado à impermeabilização de muitas áreas onde legal-
mente deveria existir cobertura vegetal.  
 Isto ocorre em diversas situações: em Áreas de Preservação Permanente (APP), nos 
locais onde deveria existir floresta ciliar; em áreas de parques e de bosques, onde a 
cobertura vegetal deveria estar implantada contemplando indivíduos arbóreos, arbus-
tivos e herbáceos específicos; nas calçadas, praças e canteiros centrais onde a arbo-
rização existente vem sendo suprimida e não é replantada, violando também a Lei 
Municipal de Arborização, Lei nº 11.571/2003. 
 Ou seja, o "verde público" campineiro tem sido vilipendiado ao longo de décadas 
refletindo a forma aculturada como Campinas tem sido governada.  
 O respeito às árvores e às áreas verdes públicas em uma cidade é refletido através do 
seu grau de preservação e espelha o nível de sua população e de seus governantes.  
 No período das chuvas tornou-se uma constante a formação de espessas lâminas 
d'água correndo sobre ruas e calçadas devido ao escoamento das águas pluviais que 
não encontram superfície permeável para se infiltrar.  
 Este fato tem contribuído com o aumento da ocorrência de enchentes tanto em bairros 
da periferia como em bairros nobres da cidade.  
 Contribuem para esse evento todas as impermeabilizações que vem sendo postas em 
prática ao longo dos anos, tais como colocação de cimento nos pés das árvores em 
locais onde deveriam existir coroas para auxiliar na infiltração d´água; praças áridas, 
totalmente calçadas nos locais onde deveriam existir jardins com árvores e arbustos; 
calçadas totalmente cimentadas e áreas de quintais e frontais das residências totalmen-
te revestidas de piso. 
 As áreas verdes públicas são oásis situados em meio à selva de concreto e asfalto em 
que está transformada a área urbana. 
 Dentre estes oásis o Lago do Café desempenha importante função ambiental.  
 A manutenção da permeabilidade dessa área é de importância crucial, principalmente, 
na região central onde a zona urbana é densamente povoada.  
 O Lago do Café assim como a Lagoa do Taquaral e outras áreas de parques, bosques e 
praças da cidade assumem a função de verdadeiras esponjas gigantes ou válvulas anti-
-enchente, contribuindo para minimizar danos locais e, consequentemente, nas regiões 
situadas a jusante.  
 Por esta razão é que todas as legislações definem que tais áreas devem ter proteção 
permanente e asseguram que sua destinação não deve ser modificada.  
 Estas áreas são exatamente e unicamente aquilo que restou de área permeável assegu-
rada no passado. Portanto, urge considerá-las como organismos vivos, úteis e impres-
cindíveis para a manutenção da qualidade de vida da população.  
 Tais áreas devem ser mantidas fiéis à sua destinação e aos seus usos, pois, são necessá-
rias para o bem estar da população oferecendo além dos serviços ambientais e sociais, 
lazer ecológico, cultural, esportivo, área de contemplação para pessoas de todas as 
faixas etária e econômica.  
 Os bairros do entorno do Lago do Café tiveram crescimento e ocupação em nível 
recorde. Atualmente a área do Lago do Café está relegada ao abandono devido a in-
festação de carrapatos.  
 Todavia, é uma área com potencial de visitação, educação e lazer incontestável. 
 Sua vocação e destinação é atender às necessidades de uma população crescente que 
anseia por mais espaço e diariamente satura a Lagoa do Taquaral (Parque Portugal). 
 Em que pese a importância da construção dessa unidade policial para o interesse da 
população de Campinas e região, a mencionada doação além de causar danos ambien-
tais incomensuráveis e irreparáveis, é também manifestamente ilegal, pois as praças e 
os parques municipais são protegidos pela legislação brasileira, que impedem a altera-
ção das suas finalidades, quais sejam a de preservar e proteger o meio ambiente, e de 
proporcionar qualidade de vida para a população. 
 Na realidade, a lei protege o meio ambiente como bem da coletividade, desde a Cons-
tituição Federal, passando pela Constituição Estadual e até as leis infraconstitucionais.  
 Pela Constituição Federal é competência comum da União, dos Estados, e municípios 
a proteção do meio ambiente, de acordo com o art. 23, VI.  
 No capítulo sexto, que trata especificamente do meio ambiente, a Constituição prevê 
no art. 225 que: 
 "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 
 A Constituição Federal ainda determina que os municípios sejam regidos por lei orgâ-
nica própria, conforme art. 29.  
 Assim, analisando a Lei Orgânica da cidade de Campinas depreende-se que em seu 
Artigo 5º está definido que: 
 "Compete ao Município, concorrentemente com a União e o Estado, as seguintes atri-
buições: 
 VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas". 
 Já o seu artigo 186 aduz que: 
 "Todos tem direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, im-
pondo-se a todos, e em especial ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo, 
preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras". 
 O art. 188 prevê como atribuições e finalidades do sistema de administração: 
 VIII - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, obje-
tivando o aumento da área de cobertura vegetal". 
 E o mais importante, no art. 190 a Lei Orgânica expõe: 
 "São consideradas áreas de proteção permanente:  
 V - as praças, bosques, os parques, jardins públicos e maciços florestais naturais ou 
plantados de domínio público e privados. 
 § 1º - As áreas de proteção mencionadas no "caput" somente poderão ser utilizadas 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente.  
 Esse artigo é tão explícito que torna desnecessário citar outras legislações que em-
basam a afirmação da ilegalidade das doações de áreas verdes, entretanto, a fim de 
demonstrar o rigoroso interesse do legislador em proteger as praças e os parques, 
prossegue-se com a apresentação do ordenamento jurídico que será violado pelo Poder 
Público municipal caso haja a aprovação da Lei que doa parte do Lago do Café. 
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 Como é cediço, a Constituição Federal obriga a todos municípios com população aci-
ma de 20.000 habitantes a estabelecerem uma política de desenvolvimento urbano 
através de um Plano Diretor, de acordo com o art. 182. 
 Esta obrigatoriedade foi regulamentada pela Lei 10.257/2001, também chamada de 
Estatuto das Cidades.  
 Este Estatuto estabelece no art. 2º, XII que o objetivo da política urbana é ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, me-
diante diretrizes gerais, como a "proteção, preservação e recuperação do meio am-
biente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico".  
 Da mesma forma, a Constituição do Estado de São Paulo prevê no seu art. 180, III, que 
cabe ao Estado e aos Municípios assegurar: "a preservação, proteção e recuperação do 
meio ambiente urbano e cultural". 
 Avaliando o tema agora sobre a égide do Código Civil depreende-se que:  
 Art. 99, I - "São bens públicos: os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças". 
 Art. 100 - " Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são ina-
lienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar". 
 Há ainda a Lei Federal nº 6.938/81, denominada Política Nacional do Meio Ambiente, 
que também sofreu violação com a lei sancionada pelo alcaide campineiro.  
 Acontece que no art. 2º está definido que a Política Nacional do Meio Ambiente tem 
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos 
os seguintes princípios:  
 I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo".  
 Posto isto, e tendo como certo que a doação total ou parcial de áreas de praças e 
parques fere a legislação Federal, Estadual e Municipal por causar danos ao meio 
ambiente, o COMDEMA se manifesta pelo envio dessa resolução ao sr. Prefeito de 
Campinas e à Câmara dos Vereadores a fim de que seja tirada da pauta de votação o 
projeto de doação de uma área do Lago do Café para a construção de uma sede para a 
Polícia Federal de Campinas.  

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA   
 Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2.012, com início às 14,20 horas, nas depen-
dências do Auditório do CTI - Centro de Tecnologia da Informação - Renato Archer, 
realizou-se a  1  24  ª  reunião ordinária  do  Conselho Municipal de Meio Ambiente - 
COMDEMA , com a presença dos seguintes conselheiros: Hildebrando Herrmann 
(SMMA), João Henrique Castanho de Campos (SMMA), Janete do Prado Alves Navar-
ro (SMS), Matheus Mitraud Junior (SMAJ), Celina de Almeida (CEASA), Fabio Pascui-
ni Franer (CEASA), Márcia Trevisan Vigoritto (SANASA), Luiz Carlos Bernacci 
(IAC), Ivan André Alvarez (EMBRAPA), Cynira Any Jovilhana da Silva Gabriel 
(FJPO), Sabrina Kelly Batista Martins (FJPO), Silmara Marques Alegretti (UNICAMP), 
Dionete Aparecida Santin (UNICAMP), Tak Chung Wu (OAB), Carlos Alexandre Silva 
(HABICAMP), Silvio Aparecido Spinella (SINTPEQ), Laércio Augusto Romão (SIN-
DAE), Sidney Roberto Morelli (REMODELA), Rafael Moya (SOS SANTA GENE-
BRA), José Mendonça Furtado Neto (SONHA BARÃO), José Luiz Muller (INST.JE-
QUITIBÁ), Marcia Helena Correa (PROESP), Marcela Dias Moreira (INST. VOZ 
ATIVA), Ana Maria Sorrosal (ATA), Tereza Penteado (RESGATE CAMBUI), Claudia 
Esmeriz (APAVIVA), Angela Podolsky (MZ 1), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Mario 
Oscar Cencig (MZ 3), Francisco Augusto de Souza (MZ 6), Elizabeta Novak (MZ 7), 
Marcos Roberto Boni (MZ 8), mais os convidados Vânia Lando de Carvalho e Erica 
Reegina Rodrigues Cintra, além de vários servidores da Secretaria Municiapl de Meio 
Ambiente, os quais acompanhavam o Secretário Municipal para aparesentação do P L 
referente Licenciamento Ambiental. Dando início aos trabalhos já no  item 01,  colocou 
em votação a ATA da reunião nº  123  a qual foi aprovada com apenas 02 (duas) absten-
ções de conselheiros que não se encontravam naquela reunião, em seguida o Sr. Presi-
dente colocou em votação a Ata da  3ª  Reunião Extraordinária, que restou aprovada com 
4 (quatro) abstenções. Passando ao  item 3,  o Sr. Presidente informou que recebeu con-
vite para o lançamento do Livro de autoria do Prof. Ricardo Abramovey, que se dará no 
fi nal da tarde deste dia 28, no espaço CPFL CULTURA, assim como ganhou um exem-
plar para ser sorteado entre os membros do Comdema, o que se fará ao fi nal da presente 
reunião. Comentou também sobre sua estada, em companhia do conselheiro Victor Pe-
trucci, na Conferência RIO + 20 cujo texto apresentado foi sobre o papel dos Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, criticou o Poder Executivo local por não ter dado ne-
nhum apoio para tal representação e, principalmente, por não ter enviado nenhum repre-
sentante do Executivo para o Evento, ressaltando que "apesar da Prefeitura, o Comdema 
lá esteve", observou por tudo o que pode ouvir por lá que os problemas de Campinas são 
semelhantes aos demais municípios do país e até mesmo do exterior. Informou que no 
último dia 23 de junho, juntamente com a conselheira Claudia Esmeriz, foram eleitos 
para o Conselho do OP - Orçamento Participativo para a área do meio ambiente. Infor-
mou em seguida que a postura da presidência, em relação ao Executivo, é de ser inde-
pendente, criticando a forma como lhe foi apresentado o Projeto de Lei para o Licencia-
mento no Município, uma vez que recebeu via e-mail da Secretaria Executiva, 
juntamente com a íntegra do ofício assinalado no protocolo nº 2012/10/27.712, sobre o 
qual tinha total desconhecimento. Em seguida, no  item 04,  o Secretário Executivo escla-
receu a todos que na última reunião ordinária do Comdema, ocorrida nas dependências 
do MIS acertou com o Sr. Presidente para que nessa nova Reunião Ordinária fosse apre-
sentado a todos os conselheiros o referido Projeto de Lei, mas que ao longo do mês seria 
e foi feita uma apresentação aos integrantes das Comissões de Política e de Análise de 
Territórios, por ser esta segunda a mais envolvida com a questão dos licenciamentos, 
sendo que certo que na reunião de apresentação para aqueles conselheiros, os mesmos 
tiveram oportunidade de sanar dúvidas, sugerir alterações no texto, etc., fi cando certo 
com eles, também, que a apresentação geral se daria nesta Reunião Ordinária, conforme 
entendimento anterior com o Presidente. Por conta disso, quando elaborou a MINUTA 
da Pauta para esta reunião incorporou na mesma a referida apresentação, bem como 
outro item referente a indicação dos integrantes para comporem o novo Conselho Gestor 
do PROAMB dado o vencimento da portaria de nomeação anterior e também que seria 
apresentado um Projeto de Lei para reformulação daquele Fundo, mas referido P.L. não 
seria objeto de discussão na presente reunião. Porém com surpresa recebeu um e-mail do 
presidente com a pauta totalmente alterada e alegando que nada sabia sobre referidos 
assuntos, sendo certo, inclusive, que o próprio presidente havia concordado como já re-
latado acima, bem como sugeriu ao conselheiro Victor (suplente no PROAMB) que 
fosse representado pelo conselheiro Mario Cencig, uma vez que aquele estaria ausente 
da reunião previamente marcada em função de sua ida para a RIO + 20, aliás reunião 

essa informada a todos pelo próprio conselheiro Victor durante a 3ª Reunião Extraordi-
nária conforme consta da Ata. Passando-se a palavra ao conselheiro Hildebrando Herr-
mann, que por sua vez ocupa o cargo de Secretário Municipal de Ambiente, o mesmo 
declarou que fez questão de convidar os integrantes das Comissões de Política e de 
Análise de Territórios para, em primeiro lugar, conhecerem o texto do Projeto de Lei 
referente o Licenciamento tendo em vista o respeito pelo Conselho e por entender que o 
mesmo está ligado à SMMA, sendo que formalizou o ofício protocolado sob nº 
21012/10/27.712 tendo em vista acreditar que o presidente do Comdema seria sensível 
àquelas explicações e a ordem que se pretende dar nas referidas apresentações, mas que 
em vista de não existir condição de apresentação no momento, de acordo com a posição 
do Sr. Presidente, então fi ca à disposição para oportunamente fazê-lo, sem contudo dei-
xar de caminhar com o documento, informou, ainda, que a Prefeitura de Campinas este-
ve sim representada por um técnico do Setor de Educação Ambiental (Arqt. Cesar Capa-
cle) durante o Evento da RIO + 20.  Boni  lembrou a todos que pela Lei 6741/91 a 
Prefeitura de Campinas é obrigada a plantar árvores nas margens dos rios que cortam o 
município, porém referida Lei nunca foi respeitada, lembrou que através de medida ju-
dicial conseguiu impedir a doação da 3ª praça pública na gestão do Prefeito Pedro Sera-
fi m. Comentou também sobre a a desocupação da "Praça da Guarda" no Distrito de 
Sousas. Informou que existem hoje em seus controles em torno de 25 praças doadas/
vendidas, requerendo ao Presidente uma Pauta específi ca para esse assunto, alertou que 
existem rumores sobre uma possível destinação da Praça junto a Avenida Norte Sul para 
alguma fi nalidade diferente que a relacionada ao meio ambiente.  Dionete  solicitou ao 
Presidente esclarecimentos quanto a questão de não se apresentar o Projeto de Lei, sendo 
que no seu entendimento estamos impedidos de ouvir as informações vindas da SMMA. 
 Rafael  procura explicar que a Lei é importante mas não está seguindo o seu "rito legal" 
pois o PL deveria ser protocolado no Comdema.  Marcela  comenta que está se tentando 
criar um problema para colocar os conselheiros contra o presidente e que ela também 
não recebeu convite para a exposição ocorrida sobre o Projeto de Lei em questão, disse 
que a Dra. Andréia Struchel, funcionária da Prefeitura, informou durante um evento na 
PUCC que haveria tal discussão sobre o PL no Comdema, assim entende que estão ten-
tando passar "guela abaixo" um PL totalmente desconhecido, mas que antes disso é ne-
cessário se abrir o caixa preto do PROAMB.  Mario  informou aos presentes que em re-
lação ao Orçamento Participativo a região de Barão Geraldo optou pela área do meio 
ambiente, já sobre o PL estão criando uma grande discussão sobre "quem vai cuidar do 
bebê", mas que enquanto se discute isso o bebê pode morrer, informou que participou de 
duas reuniões sendo uma sobre o PROAMB e outra sobre o PL e que entendia que o 
referido PL seria apresentado ao Comdema para posterior decisão.  Furtado  comentou 
sobre a reunião da Comissão de Resíduos ocorrida no dia 14 de junho no Salão Verme-
lho, para se discutir sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, onde contou com a 
presença dos Secretários Dimas (Assistência Social) e Dirceu (Infraestrutura) além do 
Eng. Alexandre do DLU, tendo fi cado surpreso, uma vez pela apresentação, nada foi 
alterado desde janeiro p.p. até o momento e que o prazo para concretização desse plano 
se encerra em agosto próximo, alertou mais uma vez que ainda sente difi culdade de co-
municação dentro do Comdema, aproveitou para agradecer a presença do Secretário 
Herrmann (Meio Ambiente) na última reunião da Comissão de Resíduos.  Ana Sorrosal  
justifi cou suas faltas por problemas de saúde, pediu uma pauta específi ca para se discutir 
as doações de praças, informou que no dia 27 de junho um galho de Flamboyant caiu e 
logo em seguida desapareceu da Praça Imprensa Fluminense não se sabendo se caiu 
sozinho ou foi cortado pelo DPJ, voltou a cobrar a falta de respostas em seus protocolos 
de tempos atrás, aproveitou para cobrar também sobre a questão da emenda parlamentar 
de R$ 200.000,00 em benefício do Comdema aprovada na Câmara Municipal para o 
orçamento de 2.012.  Ângela Podolsky  comentou que sempre teve difi culdade na gestão 
anterior para se conhecer detalhadamente o assunto referente Licenciamento Ambiental 
e que gostaria de ouvir a explanação dos técnicos da SMMA ainda na reunião de hoje, já 
que vieram para isso, todavia não sendo possível sente a necessidade de uma reunião 
extraordinária para esse assunto, explicou aos presentes que o servidor João Fasina Neto 
(da SMMA) fez uma apresentação sobre os trabalhos já desenvolvidos para criação da 
Unidade de Conservação Ribeirão Cachoeira e que ela própria enviou um ofício ao 
Congeapa (protocolo nº 2012/10/23.113) solicitando informações sobre o Plano de Ma-
nejo da APA sugerindo fi nalmente a criação de uma comissão de estudo pelo Comdema 
para acompanhar esse assunto.  Vânia,  comentou que faz parte do Conselho Integrado de 
Segurança e observou que o Batalhão Ambiental da Polícia Militar não tinha conheci-
mento da legislação municipal, informando, inclusive, que o Comandante quer partici-
par das reuniões do Comdema, também cobrou a presença dos representantes da MZ 4 
em nossas reuniões, fi nalmente solicitou uma pauta para discussão sobre o Aeroporto 
dos Amarais.  Muller  comentou que o Comdema precisa ser rediscutido, é necessário 
mais comunicação, falta transparência sobre o PROAMB, questionou sobre o uso inde-
vido da maioria das praças públicas, já na questão dos Resíduos Sólidos comentou que 
perdemos o Promotor Adriano do Gaema e também comentou sobre a necessidade de 
discutir a questão do Aeroporto dos Amarais.  Carlos Alexandre  comentou que é mem-
bro do Cades e do Comsema e que lá também existem problemas de comunicação, o que 
é comum num grande grupo, sugeriu um trabalho administrativo/planejamento, lem-
brando que é necessário que todos se respeitem, falou sobre o Plano Municipal de Resí-
duos Sólidos, sugere um sistema de geoprocessamento nas caçambas que recolhem os 
resíduos da construção civil.  Márcia Corrêa  gostaria de conhecer o Projeto de Lei sobre 
o Licenciamento, lembrando que no passado tudo passava no atropelo, comentou que 
além das doações de praças agora estão também vendendo escolas estaduais. Deseja 
saber quanto se gastou com o aluguel do Stand da Prefeitura de Campinas no evento da 
Rio + 20.  Cynira  informou sobre o concurso e exposição sobre a Mata Santa Genebra, 
apresentando o documento que trata do regulamento para participação se comprometen-
do em enviar via e-mail para a Secretaria Executiva retransmitir aos demais conselhei-
ros.  Janete  comentou que após o abate das capivaras no Lago do Café, será feita mais 
uma avaliação na área, convidando os conselheiros interessados ou mesmo uma comis-
são do Comdema para acompanhamento dos trabalhos, se prontifi cando para após a 
reunião conversar melhor com os interessados, alertou que existe caso de febre maculo-
sa no Parque Ecológico e que falam em cerca de 300 capivaras naquele espaço público. 
 Tereza  cobrou da SMMA a situação do empreendimento Abaeté/Ginet, lembrando que 
esse assunto está no MP e também em Brasília, alega que a grande maioria dos 3 Poderes 
não trabalha para a população, pois trabalha em benefício próprio e que é necessário um 
cobrança geral com a pergunta "de que lado você está ??".  Spinella  argumentou que o 
comportamento institucional da presidência foi correto em relação a não aceitar a apre-
sentação do Projeto de Lei sobre o Licenciamento nesta reunião, informou que recebeu 
indagação do presidente a fi m de saber se havia sido convidado para uma reunião na 
SMMA, respondendo que não, em geral critica a falta de comunicação, propondo uma 
reunião da Comissão de Política para o próximo dia 06 de julho (sexta-feira) a partir das 
14 horas nas dependências do CTI.  Andréa Struchel  comentou que sentiu uma disputa 
desnecessária dos presentes sobre a questão do Projeto de Lei, passando a fazer um 
breve histórico sobre o andamento do mesmo e vê a necessidade de participação de toda 
a sociedade e principalmente do Comdema; explicou também que sendo professora no 
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período noturno e aos fi nais de semana, portanto fora do horário de expediente da Pre-
feitura, em uma de suas palestras na PUCCAMP, na qualidade de professora da Discipli-
na de Direito e Gestão Pública e ministrando palestra sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel e Economia Verdade em evento integrante da RIO+20, não se manifestou em nome 
da Prefeitura conforme tentou salientar a conselheira Marcela, mas sim que fez um co-
mentário pessoal e na saída de todos do referido evento ao Diretor de Meio Ambiente do 
CIESP, à parte, sobre o referido Projeto de Lei e sua importância para o Município e que 
o mesmo seria apresentado a vários segmentos, entre os quais, o Comdema, conforme 
era de seu conhecimento, lamentando a forma como foi colocada pela conselheira Mar-
cela e que suas insinuações beiram a falta de educação.  Ivan  comentou sobre o Congres-
so de Agronomia Urbana, criticou o DPJ por não ter dado respostas à altura sobre os 
últimos questionamentos, inclusive na questão da extração de árvores do Lago do Café, 
bem como a constante ausência de seu representante nas reuniões do Comdema, ao fi nal 
sugeriu ouvir a explanação do Sr. Secretário sobre o Projeto de Lei após as 17 horas ao 
fi nal da presente reunião.  Rafael  propõe que a discussão sobre o Projeto de Lei seja 
dentro da Comissão de Política para uma posterior Reunião Extraordinária. Passando-se 
ao  ítem 5  o Sr. Presidente falou mais uma vez sobre a questão da Emenda Parlamentar 
de R$ 200.000,00 destinados ao Comdema, chamando a atenção para se ter acesso a esse 
recurso, propondo a emissão de um ofício ao Secretário de Meio Ambiente, indagando, 
inclusive, sobre os valores do PROAMB.  Vânia  informou que não existe tal emenda no 
orçamento de 2.012.  Marcela  reforça que é uma questão clara de que se trata de uma 
emenda da Câmara Municipal, cujo veto foi derrubado pela própria Câmara Municipal, 
ressaltando que Rafael e Victor dispuseram do próprio bolso para cobrir as despesas de 
viagem e estadia durante o evento da Rio + 20, criticando em seguida o desrespeito do 
Sr. Secretário em ter se retirado da presente reunião antes do seu término.  Ivan  entende 
que o Comdema deve buscar recursos fi nanceiros fora do caixa da Prefeitura.  Alexandre  
argumentou que parte do princípio que todos são honestos e que acredita no "novo gru-
po" que assumiu a Prefeitura de Campinas e que com certeza encontraram a casa muito 
atribulada em nome da desorganização ocorrida no passado recente.  Rafael  colocou em 
votação o texto de ofício a ser encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente solicitando 
informações sobre a emenda de R$ 200.000,00 e também sobre os valores do PRO-
AMB, cujo texto nos termos do  anexo I  desta ata foi aprovado por todos os presentes. 
Partindo para o  ítem 6  da pauta o conselheiro  TAK  pediu ao conselheiro Boni que fi zes-
se a leitura integral da Lei que trata do PROAMB, solicitando ao Secretário Executivo 
que envie o texto da atual Lei e do pré-projeto de nova legislação a todos os integrantes 
do Comdema, em seguida com apoio do conselheiro Mario Cencig procurou explicar 
aos presentes a atual condição do PROAMB, que ao fi nal teve esclarecimentos também 
por parte deste Secretário Executivo.  Victor  cometou que a quantidade de dinheiro é 
grande dado toda a arrecadação em função dos processos de licenciamento e que concor-
da com a expedição do ofício já aprovado.  Marcela  comentou que pelas explicações do 
conselheiro Tak não fi cou claro o número em valores entre o saldo e o disponível em 
caixa, criticando em seguida que só sabemos disso agora em função das incessantes co-
branças do Comdema.  Mário  insisti na expedição do ofício aprovado anteriormente. 
 Alexandre  alerta que é interessante não só os balancetes, mas sim a cópia de todos os 
extratos bancários.  Tak  lembrou que tanto o Comdema quanto qualquer de seus inte-
grantes pode solicitar tais informações.  Muller  insistiu na cobrança de informações com 
base na recente lei da transparência, cobrou veementemente os conselheiros TAK e VIC-
TOR pela falta de empenho ao longo dos dois últimos anos como integrantes do Conse-
lho Gestor do PROAMB, alegando que Tak era "parceiro" do antigo presidente do Com-
dema e que foi eleito nessa condição.  Marcela  argumenta que não está clara essa 
situação de todo o dinheiro do PROAMB fazer parte de um caixa único da Prefeitura. 
 Tak  requereu esclarecimentos por parte do conselheiro Muller quanto a sua afi rmação de 
que ele era amigo do Sr. Paulo Sérgio, antigo presidente do Comdema. O Sr. Presidente 
propôs e foi aprovada a prorrogação da reunião por mais 15 (quinze) minutos.  Muller 
 entende que houve uma certa predileção na ocasião da votação pelo nome do Tak por 
este ser amigo do Paulo Sérgio. Ao fi nal das discussões foi aprovado pelos presentes que 
o conselheiro Tak deve elaborar um ofi cio que deverá ser assinado por ele e pelo presi-
dente do Comdema, requerendo por intermédio do Secretário de Meio Ambiente um 
demonstrativo geral de toda a contabilidade com cópia dos balancetes, extratos e demais 
documentos pertinentes desde a criação do PROAMB. Em seguida o Sr. Presidente fez 
o sorteio de um exemplar do Livro "MUITO ALÈM DA ECONOMIA VERDE" de au-
toria do Sr. RICARDO ABRAMOVAY tendo sido agraciado conselheiro Spinella, bem 
como sorteou 03 (tres) cópias do vìdeo referente as atividades do CTI - Centro de Tec-
nologia da Informação, em que foram agraciados os Srs. Muller, Matheus e Victor. Dado 
o adiantado da horário, não havendo tempo para manifestação da Comissão de Análise 
de Territórios, este Secretário apenas registrou que durante o mês de junho corrente fo-
ram enviados para análise da Comissão os seguintes processos: 2011/10/20478 - 
2010/10/40432 - 2012/10/13711 - 2012/10/06423 - 2012/10/15961 - 2011/10/03862 - 
2010/10/41698 - 2012/10/13527 - 2011/10/05104 - 2012/10/13034 - 2011/10/37078, 
sendo que dentre eles a Comissão selecionou apenas o processo número 2012/10/06423 
da MRV Engenharia e Participações para regular análise. Ao fi nal o Sr. Presidente regis-
trou os agradecimentos à Diretoria do CTI pela cessão do espaço, dando-se por encerra-
da a presente reunião as 17:20 horas, cuja ata foi por mim Antonio Carlos Chiminazzo, 
Secretário Executivo, regularmente redigida, a qual após aprovada e assinada pelo Sr. 
Presidente Rafael Duarte Moya, será publicada no D.O.M.
 ANEXO I 
  Campinas,.....de............de 2.012
Senhor Secretário,
Considerando a Lei Orçamentária Anual aprovada para o ano de 2.012 que prevê re-
curso orçamentário;
Considerando a Lei Municipal 18.841/2001;
Considerando que até o presente momento o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
não obteve acesso aos recursos previstos;
O COMDEMA, vem requerer informações, no prazo legal, de como acessará os re-
cursos aprovados, respeitando a execução orçamentária da Prefeitura Municipal, sob 
pena de serem tomadas as medidas cabíveis.
Oportunidade em que reiteramos protestos de estima e consideração,
 RAFAEL DUARTE MOYA 
 Presidente       
Exmo. Sr.
Dr. HILDEBRANDO HERRMANN
DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Campinas  
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMDEMA   
 Aos 12 dias do mês de julho de 2.012, as 14:25 horas, nos termos da Convocação ex-
pedida pelo Sr. Presidente do COMDEMA, nas dependências do Salão Vermelho - 

Papa João Paulo II, andar térreo do Paço Municipal, realizou-se a  4ª  reunião extraor-
dinária do ano de 2.012  do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, 
com a presença dos seguintes conselheiros: João Henrique Castanho de Campos 
(SMMA), Edson Roberto Navarrete (SOSP-DPJ), André Luiz dos Santos Furtado 
(EMBRAPA), Eleonore Zulnara Freire Setz (UNICAMP), Dionete Santin (UNI-
CAMP) ,  Pia Gerda Passeto (OAB), Carlos Alexandre Silva (Habicamp), Marcelo Co-
luccini de S. Camargo (SECOVI), Silvio Aparecido Spinela (SINTPEQ), Laércio 
Augusto Romão (SINDAE), Sidney Roberto Morelli (REMODELA), Rafael Duarte 
Moya (SOS SANTA GENEBRA), José Mendonça Furtado Neto (SONHA BARÃO), 
Marcela Dias Moreira (INST. VOZ ATIVA), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Tiago 
Fernandes Lira (MZ 2), Mario Oscar Cencig (MZ 3) e Marcos Roberto Boni (MZ 8). 
Dando início aos trabalhos, no  item 01  o presidente comentou sobre a matéria que saiu 
no Jornal Todo Dia referente verbas do Comdema, solicitando, via de consequência, 
ao Secretário Executivo o agendamento de uma reunião com o Secretário de Meio 
Ambiente. Informou que recebera ofício do Grupo de Análise de Projetos Específi cos 
(GAPE), sendo certo que o Secretário Executivo providenciará uma reunião com o 
presidente do referido grupo para esclarecimentos. O Secretário Executivo informou a 
todos os presentes sobre a Audiência Pública que se realizará no dia 24 de julho de 
2.012, a partir das 09 horas para discussão do Projeto de Lei sobre Licenciamento 
Ambiental, informou também sobre as planilhas apresentadas pela Secretaria de Fi-
nanças com os respectivos montantes arrecadados em favor do PROAMB, a saber: 
2010 = R$ 321.169,97 - 2011 = R$ 556.678,15 e 2012 até maio = R$ 116.997,85, in-
formou ainda sobre o ofício 004/2012 do GAPE dando conta de 4 projetos entrados 
para Análise, assim como o protocolo nº 2012/10/28.448 do Sr. Enéas Xavier de Oli-
veira Jr., solicitando informações sobre o empreendimento Reserva Dom Pedro (Fas-
ciata), também informou sobre a resposta ao protocolo nº 12/10/16.708 de autoria da 
conselheira Ana Maria Sorrosal em relação às suas reclamações referente a Praça Im-
prensa Fluminense (Teatro de Arena), o qual foi devolvido ao Comdema com a se-
guinte cota: "Foi realizada vistoria em todo Centro de Convivência de Campinas, fi -
cando constado não haver nenhum material deixado na praça pela feira de natal, nem 
mesmo dano às árvores. Todas as providências serão tomadas para que este fato não 
mais ocorra", também comentou sobre o ofício nº 244/2012 do Ministério Público 
Estadual recusando a representação referente a distribuição de sacolas plásticas, fi nal-
mente comentou sobre o ofício da conselheira Elizabeta Novak em relação à sua pre-
ocupação com o tombamento e preservação de diversas áreas no entorno do Aeropor-
to de Viracopos. Passando-se ao  item 02  o conselheiro  Spinella  informou que a 
Comissão de Política se reuniu para discutir sobre o Projeto de Licenciamento, sendo 
que existem algumas dúvidas a respeito e que farão novas reuniões para depois inda-
gar o executivo, sendo que a próxima reunião da comissão será no dia 20/07/2012 no 
período vespertino, aproveitou para convidar a todos para a solenidade de lançamento 
do Centro Nacional de Tecnologia Assistiva, que se dará no CTI no dia 20/07/2012 as 
11:00 horas.  Victor  comentou sobre a sugestão do conselheiro Bernacci quanto a pa-
dronização na apresentação das manifestações sobre Licenciamento Ambiental, escla-
recendo que a ideia e saudável, mas que antes a comissão precisa da ajuda de mais 
integrantes para facilitar os trabalhos, também informou que já conversou com Spi-
nella sobre o processo de descaracterização (desmanche) de produtos eletrônicos, cujo 
objetivo dos produtores é recuperar-se fi nanceiramente em relação aos impostos in-
vestidos nestes produtos, sendo que este assunto será discutido junto ao grupo Am-
bientronic do CTI.  Dionete  comentou sobre o Decreto municipal criando a Comissão 
de Arborização, cujo texto saiu de forma diferente àquela anteriormente combinada 
nas reuniões com o Secretário de Serviços Públicos (Dr. Valdir Terrazan), sendo certo 
que em nova reunião na presença do Prefeito Dr. Pedro Serafi m, este determinou a 
imediata alteração do texto, mas que até o momento nada havia ocorrido, uma vez que 
se encontra na SMAJ.  Laércio  informou que conversou com o presidente da Sanasa 
sobre as difi culdades fi nanceiras do COMDEMA e este se prontifi cou, mediante ofício 
prévio e regular análise do assunto, em estudar cada um das eventualidades em que o 
COMDEMA se ver necessário com algum dispêndio, em seguida pediu licença aos 
demais para se ausentar uma vez que precisava buscar seu pai que obteve alta hospita-
lar.  Alexandre  comentou sobre a manifestação do Sr. Victor lembrando que a legisla-
ção que regulamenta a questão da logística reversa prevê a possibilidade da descarac-
terização (desmanche) de bens, já sobre a questão fi nanceira informou que o "segundo 
setor" sempre tem uma previsão para despesas extraordinárias como participação em 
congressos, seminários, etc. e que vê possibilidade de a exemplo da Sanasa contribuir 
também com o COMDEMA, fi nalmente informou que a Habicamp juntamente com o 
Ciesp e outros parceiros estão na busca de orçamentos para diversos equipamentos e 
softwares para doação à SMMA na busca de facilidade de apresentação de seus servi-
ços, isso ocorrendo será dado ciência ao Ministério Público buscando-se a total trans-
parência do procedimento.  Marcela  informou que em companhia do presidente esteve 
no Espaço CPFL Cultura para o lançamento do Livro "Muito Além da Economia Ver-
de", confi rmou que, de fato, a Comissão de Política esteve reunida conforme informa-
do por Spinella, mas sentiu falta dos anexos para melhor interpretação do texto, assim 
como sentiu falta de um representante da SMMA para melhores esclarecimentos, rea-
fi rmou que nem ela nem o coordenador da comissão receberam convite para participar 
da reunião marcada pela SMMA.  Victor  informou que durante a apresentação do 
Projeto de Lei várias alterações foram realizadas no mesmo instante por sugestão dos 
membros das comissões presentes.  João Henrique  esclareceu que os órgãos ambien-
tais são obrigados a prever a logística reversa e que em Campinas a SMMA já exige 
tais procedimentos por ocasião da emissão da licença, assim como a Lei Estadual 
3576/2009 prevê a existência de pontos de arrecadação, ao fi nal se colocou à disposi-
ção da Comissão de Política para esclarecimentos referente ao Projeto de Lei de Li-
cenciamento.  Spinella  convidou o COMDEMA para participar junto com o CTI do 
projeto "Do berço ao berço" para resíduos tecnológicos, informando que está aguar-
dando o agendamento de uma reunião entre o presidente do COMDEMA e o Diretor 
Geral do CTI para "afi nar" o assunto. Passando-se ao  item 03  o conselheiro Furtado 
fez ampla explanação sobre os problemas que vem encontrando na criação do Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos, lembrando das tratativas com representantes do Exe-
cutivo a fi m de se amoldar o referido plano, comentou sobre a reunião promovida pela 
Comissão de Resíduos do COMDEMA, realizada no dia 14/06/2012, na qual estive-
ram os Secretários Dimas (Ação social), Dirceu (Seinfra) e que os mesmos se esque-
ceram das contribuições fornecidas pelo COMDEMA, quando falaram que apenas um 
conselheiro contribui com informações.  Mario  entrou no site da Prefeitura na data de 
hoje onde constatou vários arquivos em PDF, mas não considera nenhum deles como 
sendo o efetivo Plano de Resíduos Sólidos, quando o muito que lá aparece é um plano 
de trabalho.  Alexandre  propõe que o COMDEMA faça um ofício ao Executivo co-
brando os efetivos trabalhos realizados em relação ao Plano de Resíduos, assim como 
solicitar que a empresa contratada para o diagnóstico venha fazer uma apresentação ao 
COMDEMA. Informou que possui um plano aprovado para o município de São Paulo 
e que sendo de interesse da Comissão de Resíduos referida cópia fi ca à disposição, 
assim como sugeriu consultar o GAEMA.  Rafael  lembrou que as audiências públicas 
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realizadas no início do ano tratavam da contratação de nova empresa para coleta do 
lixo e não se discutia sobre o Plano Municipal de Resíduos, o que só mudou com a 
intervenção do COMDEMA, em especial após a reunião realizada na Câmara Munici-
pal, através do Vereador Dário Saad, com a presença do Promotor Público Dr. Adriano 
representando o GAEMA, que por sinal, de forma estranha já foi removido de Campi-
nas.  Marcela  parabenizou o documento produzido pela Comissão de Resíduos, sente 
não ter podido participar efetivamente dos trabalhos pelo fato de estudar à noite, lem-
brou que o atual contrato do lixo prevê a construção de 5 (cinco) barracões para as 
cooperativas de catadores e que apenas um foi efetivamente construído graças aos 
esforços dela inclusive, ainda quando era vereadora. Comentou que estranha a celeri-
dade com que o Dr. Adriano foi transferido, a partir de sua entrada no assunto, lem-
brando, inclusive, que o lixo é o maior contrato do Executivo municipal, o qual aliás 
tem na sua formação de consórcio a empresa Delta atualmente investigada em todos 
os cantos do país.  João Henrique  informou que participou pela SMMA do diagnósti-
co inicial, mas que, infelizmente, todas as informações são truncadas.  Sidney Morelli 
 disse que o trabalho da comissão não pode ser esquecido, o qual deve ser incluído no 
ofício a ser encaminhado ao executivo.  Alexandre  com base no diagnóstico deveriam 
já existir o prognóstico e o respectivo projeto executivo, lembrando que um assunto 
desse porte deve ter sua transversalidade com todas as Secretarias e a população em 
geral, sendo necessário o debate para esclarecimentos gerais.  Spinela  lembra que no 
ofício deve ser requerida cópia integral do contrato em vigor, bem como de seus ativos 
e respectivos anexos.  João Henrique  participou do debate na Câmara sobre o Plano 
Municipal de Resíduos da Construção Civil e entende que aquele deve ser estudado 
junto com o atual plano. O  Secretário Executivo  informou que aquele plano, a pedido 
do gabinete do Sr. Prefeito está suspenso justamente por essa razão conforme informa-
ções junto à Chefi a de Gabinete.  Gerson  (advogado convidado) comentou que con-
corda com todas as manifestações até aqui exaradas lembrando que a legislação é 
clara quanto a visão sistêmica e para isso é necessário a participação pública. Argu-
menta que chega de fi carmos na defensiva pois temos que cobrar o executivo, inclusi-
ve com agendas divulgadas para a população e que no ofício a ser encaminhado deve 
se colocar como preâmbulo todos os protestos do COMDEMA.  Victor  informou que 
a Tv Band entrevistou-o na ausência do presidente Rafael, para falar sobre o Plano de 
Resíduos da Construção Civil e que o objetivo do mesmo seria para utilização nos 
serviços de tapa-buraco e que sua resposta em geral foi de que é temerário se não 
houver rígido controle.  João Henrique  lembrou que a resolução Conama 237 prevê 
essa utilização e que a Resolução Estadual nº 75 da SEMA prevê que a utilização seja 
de acordo com o órgão estatal. Ao fi nal, referido documento foi aprovado com algu-
mas modifi cações sendo que o conselheiro Furtado foi encarregado da redação fi nal 
que será por ele e pelo presidente regularmente assinado cujo texto segue ao fi nal da 
presente na forma  anexo I . Passando-se ao  item 04  o conselheiro Boni fez ampla ex-
planação sobre parte das praças já doadas, uma vez que existem doações que remon-
tam o ano de 1.978, comentou sobre a Praça da Guarda em Sousas, entende que apesar 
de todas as manifestações contidas no e-mail do conselheiro Carlos Paolieri que en-
viou material para a Secretaria Executiva, ainda assim o Código Civil e a Constituição 
Federal são soberanos ao tratar do assunto. Propõe uma forma mais racional de se re-
solver o assunto a partir de um trabalho que deve ser desenvolvido por uma comissão 
conjunta do COMDEMA e do Executivo, devendo, inclusive, buscar junto ao Estado 
e a União a reversão de áreas para regular compensação dos casos já consolidados, 
apesar do uso indevido. Neste momento uma crítica generalizada entre os presentes, 
quando se observou que o conselheiro Navarrete, apesar de ter assinado a lista de 
presença, não se encontrava no recinto, uma vez que seria, a princípio, a pessoa me-
lhor capacitada para discutir sobre o assunto.  Rafael  declarou que não vamos permitir 
manifestação por parte do gestor público quando este declara que representantes do 
COMDEMA são vagabundos e irresponsáveis, etc., propondo em seguida a criação de 
uma resolução.  Alexandre  lembrou que a Súmula vinculante já garante a não utiliza-
ção indevida, aliás parabeniza a Lei de Adoção do Município, propõe um inventário de 
todas as praças bem como solicitar à Câmara Municipal no sentido de se dotar a 
SMMA de capacidade de gerir espaços públicos.  João Henrique  explica que o Novo 
Código Civil estabelece a possibilidade de alguma obra em cima de praças, desde que 
na região não exista outra alternativa.  Dionete  argumenta que estamos diante de uma 
situação repetitiva com o apoio da Câmara porque nunca ouve uma cobrança, concor-
da com a compensação em favor de algumas áreas já totalmente ocupadas. Quanto as 
acusações comentadas pelo Rafael lembra que em psicologia existe a fi gura do espe-
lho, entende que todos os que doaram devem assumir o dispêndio para a compensação. 
 Mario  enxerga duas situações, ou seja daqui para frente não se autorizam essas doa-
ções e daqui para trás cabe um rigoroso estudo para compensação de tudo o que foi 
prejudicado e que alguém, não o cidadão, pague pelo custo de tudo isso.  Victor  argu-
menta que essa situação é estranha na Prefeitura de Campinas, pois todos os laudos 
vistos até agora nos processos de licenciamento já aparecem com a observação de que 
o espaço já está deteriorado, lembrando que em geral não há fi scalização mesmo para 
aquelas questões de adoção, propondo fi nalmente, no futuro, o mesmo trabalho para as 
áreas rurais.  Sidney  lembrou que na época da implantação da Guarda Ambiental em 
Sousas, aquele local era um descampado, só tinha mato e que a preocupação ambiental 
do autor daquela ação é só de mostrar a fachada de sua empresa a qual, aliás não tem 
nenhuma árvore ao longo de toda sua calçada. M uller  mais uma vez reclama que o 
tempo para debate é pequeno, estamos discutindo dois temas importantíssimos, eis o 
controle social em ação, se coloca favorável a todas as ações para se reverter as doa-
ções ocorridas, propõe que as áreas verdes sejam administradas pela SMMA, conhece 
o caso de uma escola que tem em baixo de seus alicerces um córrego, é necessário 
chamar a responsabilidade desses indivíduos. Neste instante o presidente se ausentou 
para conceder entrevista ao jornal Todo Dia, deixando a cargo deste Secretário o con-
trole de tempo de cada interessado, quando foi proposta a prorrogação por mais 15 
minutos de reunião, aprovada por todos.  Furtado  informou que em Barão Geraldo a 
decisão no Orçamento Participativo foi pelo meio ambiente e a questão das praças 
estão em foco direto para expansão e manutenção, diz que tem dúvidas como "sacra-
mentar" o "daqui para frente" proposto pelo conselheiro Mario.  Eleonore  diz que te-
mos uma pracinha bonitinha em Barão Geraldo, porém está sendo proliferada por di-
versos tipos de comércio, criticou o caso de uma Creche junto a um Brejo na saída de 
Barão para Paulínia.  Dionete  informou que nos anos de 1995/96 juntamente com ou-
tros moradores do prédio de sua residência gramaram e cuidam até hoje de uma peque-
na área ali próxima sem necessidade de adoção, doação, etc., entende que o atual 
movimento é pela normatização da Lei de Adoção de Praças e que as reuniões da co-
missão responsável estão paradas em função do imbróglio criado pelo Diretor do DPJ, 
reforçando que ao se adotar uma praça deve se respeitar o que já existe no seu entorno 
e comprometer-se com sua manutenção.  Alexandre  comenta sobre a Praça do Coco 
em Barão Geraldo, sendo que um de seus lados é um "point" interessante, mas o outro 
está em total abandono, assim ao se adotar uma praça a obrigação pela manutenção 
tem que ser total.  Marcela  parabenizou a atuação do Boni, declarando que o COMDE-
MA repudia toda e qualquer manifestação a um conselheiro e quem quiser falar que 

fale do conselho como um todo não de uma pessoa individual. Comentou que o Exe-
cutivo orçou R$ 50.000.000,00 para propaganda em geral e só R$ 6.000.000,00 para a 
SMMA, lembrando que o que for utilizado de forma particular em cima de uma praça 
deve ser banido e que os novos loteamentos devem prever praças espaços públicos. 
 Hugo  informou que como membro do O.P. defendeu e irá defender junto ao Fórum 
três demandas para a área ambiental, quais sejam: (a) Elaboração do Atlas Ambiental, 
(b) Processo de Informatização e Cadastramento dentro da SMMA, (c) Programa Per-
manente de Educação Ambiental.  Boni  fez um apanhado geral de todas as falas pro-
pondo algumas alterações na elaboração fi nal de uma Resolução sobre o Assunto. 
 Rafael  propôs a aprovação da Resolução cujo texto segue ao fi nal da presente na for-
ma do  anexo II. Alexandre  se comprometeu em redigir uma Moção à Câmara Muni-
cipal para que a mesma se comprometa em rever toda a legislação referente as praças 
de Campinas, assim como uma carta aberta aos pré-candidatos, cujos textos deverão 
ser discutidos na próxima reunião.  Boni  propôs o envio de um ofício ao Ministério 
Público e outro à Secretaria de Obras e Serviços Públicos cobrando efetivamente a 
criação da comissão de Arborização. Nada mais havendo a tratar a presente reunião foi 
encerrada as 17:20 horas, cuja ata foi por mim, Secretário Executivo, lavrada a qual 
após aprovada em futura reunião será publicada no DOM para regular efeito legal.
 ANEXO I 
Campinas, 12 de julho de 2.012.
Senhor Secretário,
Em sua 4a Reunião Extraordinária de 2012, realizada no último dia 12/07/12, no Salão 
Vermelho - Papa João Paulo II, os Conselheiros do COMDEMA reunidos para tratar 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no estrito cumprimento 
de suas obrigações estatutárias e amparados pelo Lei 12.305/2010, que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos deliberaram por encaminhar a V.S. a presente 
manifestação. 
Considerando a reportagem "Prefeitura acelera plano de resíduos", publicada na pági-
na A4 do Correio Popular em sua edição de 12/07/2012, a Secretaria de Infraestrutura 
declara que: "até agora recebemos sugestões de apenas um conselheiro do Comdema";
Considerando que é função deste Conselho Municipal de Meio Ambiente e de sua Co-
missão de Resíduos Sólidos participar do processo de construção de políticas públicas 
relacionadas ao tema;
Considerando a convocação pela Prefeitura de Audiências Públicas nos dias 17 e 20 
de julho de 2012, conforme publicado nesta data na página da Prefeitura na internet;
Considerando que o texto do PMGIRS publicado no portal da prefeitura até esta data 
está incompleto, não sendo possível ao cidadão consultá-lo antes das audiências;
Considerando que o texto completo do PMGIRS sequer foi encaminhado a este Con-
selho para deliberação;
Considerando que não haverá tempo hábil para leitura e estudo do documento, mesmo 
que ainda seja publicado antes da data da primeira Audiência;
Considerando a importância e o impacto que tal Plano irá causar para a qualidade de 
vida da população de Campinas e para as fi nanças e da cidade;
Este Conselho lamenta e repudia a citada declaração do Secretário Dirceu Pereira ao 
Correio Popular pela clara omissão em relação as ações realizadas por este Conselho 
ao cumprir suas funções legais, com o intuito de participar e colaborar com a Prefei-
tura na elaboração do PMGIRS, em que pese que o COMDEMA não teve acesso em 
nenhum momento a qualquer trecho do plano que está sendo elaborado.
Este Conselho tem reiteradas vezes se manifestado por meio de Ofícios ao Sr Prefeito 
de Campinas e a diversos Secretários Municipais quanto à necessidade e importância 
do Controle Social na formulação do PMGIRS, conforme dita a Lei 12.305/2010, em 
especial no que diz seu Art. 14º, parágrafo único, aqui copiado: "É assegurada ampla 
publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos,bem como  controle social em 
sua formulação, implementação e operacionalização , observado o disposto na Lei 
nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007."
Este Conselho, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Verea-
dores de Campinas, tomou a iniciativa de organizar um debate público, realizado na 
Câmara de Vereadores para tratar da questão do contrato da coleta do lixo.
O COMDEMA criou desde 2011 uma Comissão Técnica Especial para a discussão e 
proposição de elementos ao PMGIRS, tendo esta se reunido por duas ocasiões. Esta 
comissão recebeu na reunião do dia 19/03/2012, representantes da Prefeitura, para 
ouvir e oferecer subsídios ao PMGIRS. 
A comissão permanente de resíduos do COMDEMA tem se reunido constantemente e 
acumulado proposições ao Plano.
Em todos os eventos acima citados foram levantadas demandas e questões tanto de 
caráter socio-ambiental quanto de caráter técnico.
Como subsídio ao PMGIRS encaminhamos abaixo o documento  "Subsídios do Com-
dema ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos" , aprovado pelo Plenário do Comde-
ma na 4a Reunião Extraordinária de 2012, realizada no último dia 12/07/12. Desde já 
solicita-se que cada item seja comentado em sua natureza e pertinência e caso não seja 
aceita sua inclusão no documento, que sejam justifi cadas as causas, a saber:
 "Subsídios do Comdema ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos" 
O  Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas  em sua 4a Reunião Extra-
ordinária de 2012, realizada no último dia 12/07/12, no Salão Vermelho - Papa João 
Paulo II, aprovou a lista de tópicos que segue anexada e que são considerados como 
sendo de grande importância para constarem no  Plano Municipal de Gestão Integra-
da de Resíduos Sólidos  (PMGIRS) do Município, a saber:  
1. Estabelecer metas quantitativas e temporais, mensuráveis através de Indicadores 
específi cos e apropriados, que permitam o controle e avaliação de cada programa e 
processo a ser implantado;
2. Defi nir metodologia de acompanhamento destes Indicadores com respeito às metas, 
assim como as consequentes ações corretivas;
3. Defi nir meios e métodos que incentivem e facilitem a participação da população no 
Controle Social da execução do PMGIRS, como defi nido na Lei 12.305/2010;
4. Estabelecer as metas para períodos consecutivos não superiores a 05 anos. No caso 
de programas de maior duração, defi nir sub-metas com esta duração máxima. Possibi-
litando que programas possam ser revistos e recontratados caso conveniente, evitando 
que a municipalidade assuma compromissos onerosos de longa duração;
5. Considerando o esgotamento do aterro Delta A e a urgente necessidade de que se-
jam encaminhados os procedimentos de licenciamento e instalação de um novo aterro 
sanitário (Delta B) no município: 
- Estabelecer e Detalhar no PMGIRS as metas de curto prazo, inclusive de obtenção 
de recursos fi nanceiros, que levem à implantação da nova área.
- Incluir no Orçamento Municipal de 2013 e anos consecutivos, as verbas necessárias 
para a consecução dos trabalhos de implantação do Delta B e desativação do Delta A, 
incluindo as necessárias previsões de desembolso para o cumprimento das exigências 
dos órgãos ambiental, aeronáutico, entre outros. 
6. Determinar metas temporais para o estabelecimento de Acordos Setoriais e/ou Ter-
mos de Compromisso com grandes geradores de resíduos, localizados ou não no mu-
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nicípio, que defi nam as responsabilidades de cada agente nas respectivas cadeias, não 
se limitando às cadeias já defi nidas na Lei Federal;
7. Ressaltar que a administração municipal tem como responsabilidade o  manejo di-
reto dos resíduos domiciliares e provenientes da limpeza urbana . Se por acordo 
setorial, termo de compromisso ou mesmo liberalidade, o município encarregar-se 
de atividades que não lhe são pertinentes, elas deverão ser devidamente remuneradas 
pelos respectivos geradores;
- Estabelecer mecanismos de cobrança por estes serviços.
8. Ressaltar o entendimento do caráter não excludente dos diversos processos de trata-
mento de resíduos e métodos de disposição fi nal de rejeitos que podem ser compostos 
por diversos processos distintos a serem adotados isoladamente ou de forma integrada. 
9. Considerando que a incineração é um processo que destrói irreversivelmente a ma-
téria tornando-a inutilizável para qualquer outro fi m, que não seja o depósito em aterro:
- Defi nir como opção de menor prioridade para o tratamento e reaproveitamento dos 
resíduos a incineração;
10. Defi nir fontes de fi nanciamento, parcerias, subsídios, multas, entre outras possí-
veis formas de dar suporte fi nanceiro às ações demandadas no PMGIRS, prever fo-
mento em fundos federais, estaduais e municipais para sua execução e fortalecimento;
11. Defi nir meios e métodos que facilitem o necessário envolvimento e intervenção do 
Legislativo Municipal para a aprovação de aparato legal que dê suporte ao disposto no 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
12. Propor introdução na legislação municipal dos princípios de "poluidor-pagador" e 
"prestador-recebedor", assim como o da "responsabilidade compartilhada", com base 
nos quais sejam:
- Defi nido o volume máximo de rejeitos domiciliares cobertos pela atual Taxa de Lixo 
inclusa no carnê do IPTU, acima do qual o gerador paga ao Município pela coleta ou 
contrata empresa especializada que o faça. A receita obtida deve ser destinada a um 
fundo integralmente constituído para a gestão e às ações propostas no PMGIRS;
- Criada a Taxa de Deposição de material no aterro sanitário, como forma de induzir a 
redução do consumo e volume de material descartado;
- Viabilizados os meios de transferência de recursos dos poluidores-pagadores para 
os prestadores-recebedores pela prestação de serviços de natureza social, ambiental 
ou econômica;
13. Estabelecer que o Orçamento Municipal defi na fontes fi nanceiras para o desen-
volvimento e implantação de uma Política Municipal Integrada de Resíduos Sólidos, 
que traga no seu bojo defi nições quanto aos aspectos relacionados com a educação e 
sensibilização dos munícipes;
14. Estabelecer metas e meios de aparelhamento do Poder Público Municipal para que 
esteja devidamente preparado para garantir o cumprimento da Lei através de mecanis-
mos de controle e fi scalização;
15. Defi nir metas e meios que garantam o processo permanente de educação para a 
sustentabilidade e de disseminação das informações para todos os cidadãos, envol-
vendo transversalmente outros órgãos da administração responsáveis pelo tema, tais 
como: Secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Saneamento, Trabalho e Ren-
da, entre outras;
16. Criar instrumentos que viabilizem a correta segregação do material na fonte ge-
radora através da ampla divulgação de programas, do estabelecimento de incentivos 
fi scais e multas, e da sensibilização e conscientização da população;
17. Considerando que a logística de transporte dos resíduos desde o gerador até o 
destino fi nal é um dos itens de maior impacto no custo da destinação fi nal de resíduos:
- Priorizar a operacionalização do tratamento dos resíduos de forma descentralizada, 
regionalizada, possibilitando a infraestrutura necessária para a inclusão social e conso-
lidação da atividade econômica (cooperativas, associações, ecopontos, etc.);
- Valorizar iniciativas locais ou regionais, mesmo que isoladas, que induzam a partici-
pação dos munícipes na destinação de seus resíduos;
18. Estabelecer metas temporais para implantação de coleta seletiva em todo o terri-
tório do Município, para que sejam coletados e destinados conforme defi nido na Lei 
12/305/2010, com garantia de serviço regular, contínuo e universal;
19. Estabelecer metas para a implantação e aprimoramento da  logística reversa  das 
cadeias já defi nidas no Plano Nac. de Res. Sólidos, deixando claro o papel do Poder 
Municipal, qual seja o de induzir e facilitar a formação da cadeia local, desonerando-o 
de qualquer responsabilidade pela coleta, transporte ou disposição fi nal destes produ-
tos, que são de total responsabilidade dos geradores; 
20. Defi nir metas para a participação efetiva das empresas grande geradoras de emba-
lagens em material reciclável, nas ações de apoio à cadeia da reciclagem e à educação 
para a sustentabilidade. Aí incluídas as empresas fabricantes de embalagens de difícil/
custoso reaproveitamento e aquelas que fazem uso de embalagens descartáveis, de 
qualquer tipo; 
21. Estabelecer metas de apoio à criação e incubação de cooperativas de recicladores, 
privilegiando aquelas formadas por cidadãos em situação de risco. Prever planos de as-
sessoria técnica e gerencial duradoura. Promover e favorecer o associativismo e coope-
rativismo, bem como ter por objetivo a participação direta e competitiva destas no mer-
cado formal da cadeia de reciclagem, garantindo investimentos adequados para tanto; 
22. Defi nir como meta de curto prazo o banimento da destinação de resíduos orgânicos 
de poda e grama para aterros. Estabelecer regras e limites para a coleta destes resíduos 
quando de origem domiciliar;
23. Estabelecer metas para o tratamento por compostagem do material resultante de 
poda e seu reaproveitamento como adubo nas áreas públicas, ou no aproveitamento 
energético via digestão anaeróbia. Implantar programa que garanta o reaproveitamen-
to total do restante da madeira de poda, cujo destino mais efi ciente não seja nem a 
compostagem nem digestão.
24. Estabelecer metas temporais e quantitativas para a redução do volume de resíduos 
orgânicos destinados a aterro, atingindo seu total banimento em 20 anos.
- Implantar política de incentivo ao reaproveitamento e reciclagem dos resíduos orgâ-
nicos que dê suporte a esta meta; 
- Implantar programa que eduque e sensibilize a população quanto a separação resi-
dencial em três tipos de resíduos: recicláveis (secos), orgânicos (úmidos) e rejeitos 
(destinados a aterro). Incentivar e instruir a população quanto à tipologia e separação 
entre orgânicos e rejeitos, que possibilite a total recuperação dos orgânicos;
- Estabelecer metas para implantação de programas de incentivo ao reaproveitamento 
e reciclagem local da matéria orgânica por ações voltadas para a Economia Solidária, 
o uso de minhocários, composteiras, biodigestores, entre outros processos que maxi-
mizem o reaproveitamento e reduzam a destinação de orgânicos para o aterro;
25. Defi nir meios para a publicidade, transparência e participação social de toda a 
gestão da cadeia de resíduos sólidos, de forma a garantir a geração de dados, estudos 
e informações relevantes e confi áveis, que sejam facilitadas ao acesso público em 
linguagem acessível aos diferentes segmentos.
- Estabelecer metas para a apresentação periódica destes dados em audiências públi-
cas, apresentações aos diversos Conselhos Municipais, e outros meios.

- Manter canais abertos que garantam à Sociedade o direito à participação, comprome-
timento e envolvimento na gestão dos resíduos sólidos do município, conforme dita a 
Legislação Federal;
26. Estabelecer metas para implantação de locais adequados para o reaproveitamento 
dos materiais da construção civil de pequeno volume (reforma doméstica). Os grandes 
geradores (obras de maior porte e construtoras) devem ser responsáveis pela destina-
ção fi nal de seus resíduos;
- Estabelecer implantação de procedimentos de registro e controle do fl uxo e entrada 
de materiais de construção civil nos locais de destinação. Acompanhar seu volume e 
tipologia e fornecer comprovação da destinação correta que garanta ao gerador isen-
ção de responsabilização futura;
- Associar a emissão de habite-se à comprovação da correta destinação dos resíduos 
da obra;
27. Estabelecer metas para a implantação de ecopontos para a recepção de materiais 
diversos que hoje são abandonados pelos munícipes em locais indevidos. Estabelecer 
meios legais que facilitem um mercado de trocas e/ou destinação social destes materiais;
28. Regulamentar e incentivar a compra de produtos de material reciclado pelo Poder 
Público Municipal;
29. Organizar, defi nir responsabilidades e direitos, e fi scalizar todos os atores envolvi-
dos na cadeia de reaproveitamento e reciclagem; 
30. Estabelecer metas para o tratamento das novas demandas de resíduos aeroportuá-
rios resultantes da ampliação de Viracopos;
31. Estabelecer metas e diretrizes para a destinação dos resíduos hospitalares;
32. Estabelecer metas e diretrizes para a destinação dos resíduos de estações de esgoto;
33. Estabelecer metas e diretrizes para a destinação dos resíduos resultantes da opera-
ção do aterro sanitário.
Assim, cientes do compromisso que deste Conselho para com toda a sociedade, apesar 
de não ser este o entendimento do gestor público, esperamos ter contribuído, ainda que 
minimamente, com o presente o futuro da sociedade campineira.
Com o que enviamos nossas 
Cordiais Saudações.
 RAFAEL DUARTE MOYA 
Presidente
 VICTOR AUGUSTO PETRUCCI 
Relator da Comissão de Resíduos Sólidos
 JOSE MENDONÇA FURTADO NETO 
Membro da Comissão de Resíduos Sólidos
 ANEXO II 
Resolução nº 06 / 2012
Considerando a legislação Federal, Estadual e Municipal, em especial os arts. 186 e 
seguintes da Lei Orgânica do Município, o COMDEMA edita a seguinte Resolução:
 Art. 1º . Não autoriza-se a venda, doação ou qualquer ato correlato, do todo ou parte, 
de quaisquer áreas que sejam:
 I -  as estabelecidas por lei;
 II -  as várzeas urbanas;
 III -  as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da fl ora, bem como aquelas 
que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios;
 IV -  as paisagens notáveis defi nidas em lei;
 V -  as praças, bosques, os parques, jardins públicos e maciços fl orestais naturais ou 
plantados de domínio público e privados.
Parágrafo único: A presente resolução poderá ser revista caso a Prefeitura Municipal 
de Campinas apresente Plano Municipal de manutenção e ampliação de áreas verdes 
de Campinas construido com participação do COMDEMA e demais entidades técni-
cas e da Sociedade Civil. 
 Art. 2º . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
__________________________
Rafael Moya
Presidente COMDEMA Campinas
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 RESOLUÇÃO Nº 06/2012   
 
Considerando a legislação Federal, Estadual e Municipal, em especial os arts. 186 e 
seguintes da Lei Orgânica do Município, o COMDEMA edita a seguinte Resolução:
 Art. 1º . Não autoriza-se a venda, doação ou qualquer ato correlato, do todo ou parte, 
de quaisquer áreas que sejam:
 I -  as estabelecidas por lei;
 II -  as várzeas urbanas;
 III -  as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da fl ora, bem como aquelas 
que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios;
 IV -  as paisagens notáveis defi nidas em lei;
 V -  as praças, bosques, os parques, jardins públicos e maciços fl orestais naturais ou 
plantados de domínio público e privados.
Parágrafo único: A presente resolução poderá ser revista caso a Prefeitura Municipal 
de Campinas apresente Plano Municipal de manutenção e ampliação de áreas verdes 
de Campinas construido com participação do COMDEMA e demais entidades técni-
cas e da Sociedade Civil. 
 Art. 2º . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
__________________________
Rafael Moya
Presidente COMDEMA Campinas
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NA ÁREA DA 
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA PQ LINEAR DO 

RIO CAPIVARI 
 Edital de Convocação - 10ª Reunião Ordinária 01/08/2012 

 Convocamos os senhores membros da Comissão de Avaliação da Operação Urbana 
Consorciada do Parque Linear do Rio Capivari, para  a 10ª Reunião Ordinária a 
ser realizada quinta-feira, dia 02 de agosto de 2012, às 14h30, no 19º andar, Sala 
Milton Santos, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP. 
 Pauta:  Defi nição do valor do CEPAC/2012.
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Considerando o regimento interno aprovado, favor confi rmar presença, em caso de 
impossibilidade de comparecimento do titular encaminhar o suplente.
 

 Campinas, 24 de julho de 2012 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO 
  

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 Edital De Convocação 70ª Reunião Extraordinária 01/08/2012 
 Convocamos os Senhores Conselheiros representantes das entidades titulares e con-
vidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos seg-
mentos deste Conselho, para a 70 ª Reunião Extraordinária que será realizada   4ª 
feira dia 01 de agosto de 2012,  às 18h30,  no 19º andar, sala Milton Santos, Paço 
Municipal, Campinas/SP. 
PAUTA: 
1) Análise dos processos referente aos Pareceres:
Projetos de Leis: nºs 282/11; 325/11; 367/11 e 37/12;
Projetos de Leis Complementares: nºs 09/11; 11/11; 02/12 e 05/12.
 

 Campinas, 25 de julho de 2012 
 ARQTª DÉBORA PINHEIRO FRAZATTO 

 PRESIDENTE DO CMDU 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - ATENÇÃO, SERVIDORES! 
 CURSOS EAD /ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 

 Os servidores que se inscreveram para os cursos da ENAP que serão oferecidos a 
partir de Agosto de 2012, devem fi car atentos para o comunicado que receberão sobre 
a confi rmação da inscrição no site da ENAP.
A 1ª fase é uma pré inscrição, já realizada, que não garante a vaga;  somente na 2ª fase 
é que se efetiva a matrícula.  
 Para a realização do cadastro e matricula no site da ENAP - WWW.enap.gov.br  envia-
remos as informações necessárias aos servidores pré-inscritos , sendo imprescindí-
vel a confi rmação da inscrição dentro do prazo informado.

CURSO
PERIODO 

MATRICULA 
ENAP

PERIODO 
DO CURSO

LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS – 
LEI Nº 8.666/93, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS. 27/08 A 10/09 25/09 A 

22/10

ÉTICA & SERVIÇO PÚBLICO SEM TUTORIA 03/09 A 17/09 02/10 A 
22/10

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS – LEI 
8.112/90 24/09 A 08/10 23/10 A 

19/11

Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982 

 Campinas, 23 de julho de 2012 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 COORDENADORA SETORIAL EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 COMUNICADO EGDS - ATENÇÃO SERVIDORES! 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua 

programação de cursos para o mês de Agosto /2012. Endereço: Avenida 
Aquidabã, nº 505 (esquina com Rua Dr. Quirino). Escolha o(s) curso(s) de 

seu interesse e realize sua inscrição! 
  I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO
(Secretários, Diretores, Supervisores e demais cargos de Liderança):
  01. REFLEXÕES DE LIDERANÇA: ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi
Carga Horária: 3h
Data: 30 de agosto
Horário: 08h30 às 11h30.
Temas: Estilos de Liderança / Infl uência da diversidade da equipe e o papel do am-
biente de trabalho
 II - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA  
 02  .   É POSSÍVEL FALAR DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO? 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 7h
Data: 20 e 22 de agosto
Horário: 13h15 às 16h45
Temas: Serviço Público: Pontos de vista da Sociedade e do Servidor Público. Moder-
nização do Estado: novo paradigma. Qualidade total: princípios básicos. Qualidade no 
Serviço Público: difi culdades e propostas.
 03. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 
Instrutor: Antonio Carlos Galdino 
Carga Horária:6h30m
Data: 31 de agosto
Horário: 8h30 às 16h
Temas: Legislação federal e as normas de procedimentos ofi ciais para eliminação de 
documentos públicos/ Noções para elaboração de Tabela de Temporalidade de Docu-
mentos. Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais nº 15.425/06, 
nº 15.874/07, nº 16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07.
 III - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
  04. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 7h30
Data: 17 e 31 de agosto
Horário: 8h15 às 12h00
Temas: Acordo ortográfi co da Língua Portuguesa: A reforma ortográfi ca prevê mu-
danças na língua portuguesa, como o fi m do trema, a supressão de consoantes mudas, 
novas regras para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de 
novas regras de acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfi ca.
 05. GRAMÁTICA I 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária:30h

Data: 20,22,27,29 de agosto, 03,05,10,12,17 e 18 de setembro
Horário:08h30 às 11h30
Temas:Este curso está atualizado seguindo o acordo ortográfi co da língua portuguesa. 
Alguns dos conteúdos: acentuação, crase, ortografi a, verbos e conjugações, pontua-
ção, entre outros.
 06. GRAMÁTICA II 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 30h
Data: 21,23,30 de agosto, 04,06,11,13,18,20,25 de setembro
Horário:13h30 às 16h30
Temas: Sujeito, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência 
nominal, emprego dos pronomes pessoais, verbos abundantes.
 07. INFORMÁTICA - EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRÔNICA 
PARA INICIANTES 
Instrutor: Otávio Leonardo
Carga Horária: 30h
Datas: 20,22,27,29 de agosto, 03,05,10,12,17 e 18 de setembro
Horário: 8h30 às 11h30
Temas:Básico de Texto e Planilha (BR Offi ce), em ambiente Windows XP.
 08. LIMITE SEM LIMITES: "CONHEÇA-TE A TI MESMO" 
Instrutor: Dr. André L. Marroig de F.Ribeiro
Carga Horária: 04h
Data: 21 e 28 de agosto
Horário: 9h às 11h
Temas:Relações Interpessoais/ Conceito de Limite/Entendendo Freud/
A magia de Winnicott
 09. TROCAÇÃO DE HISTÓRIA 
Instrutor: Larissa Vieira Scomparim
Carga Horária: 2h
Data: 27 de agosto
Horário: 14h às 16h
Temas: História da contação / Grandes contadores / Identifi cação do contador / Co-
nhecimento do público e faixa etária / Objetos de uso na contação / Utilização da voz 
/ Tipos de apresentação de história.
 10. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
Carga Horária: 9h
Data: 20,22 e 27 de agosto
Horário: 08h30 às 11h30
Temas: Conceito de Evento / Segmentos, classifi cações e tipologia de Eventos / Pro-
cesso de planejamento: desde a captação do evento até avaliação / Competências pes-
soais do profi ssional de Eventos.
 IV - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS 
 11. JOGOS COOPERATIVOS 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
Carga Horária: 3h
Data: 29 de agosto
Horário: 13h30 às 16h30
Temas: Vivência de Jogos e Dinâmicas de Grupo
 V - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTA-
MENTAIS 
 12. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: "OS PINGUINS DO PAPAI" 
Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 29 de agosto
Horário: 13h30 às 16h30.
Temas: Papel profi ssional e familiar, ética,princípios e valores, comportamento,afeto, 
relação pai e fi lho
 13. O SEGREDO PARA SER FELIZ NO TRABALHO 
Instrutor: Áurea Sudário Lobo 
Carga Horária: 2h30
Data: 23 de agosto
Horário: 14h00 às 16h30
Temas: Importância do reconhecimento da dimensão individual / Promoção da noção 
da identidade laboral / Melhora de relacionamentos pessoais / Instrumentalização para 
a prática preventiva / Desenvolvimento de atividades pró-ativas em relação às situa-
ções cotidianas do trabalho 
 14. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO"
 Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 27 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Temas: Trabalho em equipe / Solidariedade, amizade, amor, relacionamento / Valores, 
preconceito, diversidade, liderança / União, cooperação / Passagem da infância para a 
adolescência / As incertezas que cercam a cabeça de crianças e jovens / As difi culda-
des que os pais tem para ouvir os fi lhos - a falta de diálogo / O Bullying
 15. O DESAFIO DE MUDAR: MUDAR O DESAFIO 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 7h
Data: 27 e 29 de agosto 
Horário: 13h15 às 16h45
Temas: Conceito de Mudança / Globalização e Mudança / Novos Paradigmas / Difi -
culdades x Problemas / Tratamentos errôneos das difi culdades / Resistência à mudança 
e como minimizá-la.
 16. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 
Instrutor: Andréa Cristina Ruffo Cope
Carga Horária: 3h
Data: 31 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Temas: Conceitos gerais de defi ciência auditiva, visual, intelectual, múltipla sensorial, 
surdo cegueira e adaptação de materiais para inclusão.
 VI - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL: 
 17. CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: MÓDULO "ATITUDE VENCEDO-
RA"  
Data: 29 de agosto
Horário:9h00 às 11:00 hs 
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Local: Salão Vermelho do Paço Municipal.
Temas: Saia da multidão / O que é sucesso? / Modelos Mentais / Paradigmas / 
Atitude:Problemas X Desafi os / Crise:processo da mudança / Horizonte Temporal / 
Desenvolvendo Temperança e Resiliência / A Filosofi a do Vencedor.
 Consultor: Aly Baddauhy 
 Mini-Currículo : Sócio Proprietário e Fundador da Business Center Treinamentos, 
a maior empresa de treinamento comportamental do Brasil. Atua desde 1993 como 
palestrante, já passaram pelos seus treinamentos mais de 100.000 pessoas. 
Criador dos Treinamentos: Liderança o Fator Resultado, O poder da Escolha, Atitude 
Vencedores e Perdedores, Finanças Pessoais, Atitude Vencedora, O que é Vender no 
Mundo de Hoje entre outros.
Autor dos DVD: Atitude Vencedores e Perdedores, Liderança o Fator Resultado, Fer-
ramentas da Liderança e Finanças Pessoais.
 VII - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVEN-
ÇÃO AO ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVI-
DOR 
 18. CON-VIVER - MÓDULO RODA DE DANÇA CIRCULAR DOS POVOS 
Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 20h
Temas: Meditação ativa para a "Paz e Tolerância"; o dançar como fator de integração, 
seja de equipes, seja da gestão pública; propício a convivência; vinculada às técnicas 
de saúde integrativa.
 Data: 16,23,30 de agosto e 06,13,20,27 de setembro e 04 de outubro 
Horário: 9h às 11h30 -  Turma da manhã 
 Data: 15,22,29 de agosto, 05,12,19,26 de setembro e 03 de outubro 
Horário: 14h às 16h30 -  Turma da tarde 
 19. ESTRESSE: ANJO OU DEMÔNIO 
Instrutor: Áurea Sudário Lobo
Carga Horária: 2h
Data: 21de agosto
Horário: 9h30 às 11h30
Temas: Origem do estresse / Aspectos clínicos e funcionais do estresse / Aquisição de 
técnicas de enfrentamento em relação ao estresse
 20. PREVENÇÃO DE ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO 
Instrutor:Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 3h
Data: 20 de agosto
Horário: 13h30 às 16h30
Temas: Práticas de fi sioterapia aplicada ao trabalho/ Alongamento / Fortalecimento 
muscular e educação postural / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração / 
Técnicas de meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios 
leves.
 21. POSTURA CORPORAL: ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DE DORES 
Instrutor: Regiane Cristina Bocchio Fernandes Rosa
Carga Horária: 2h
Data: 16 de agosto
Horário: 9h às 11h
Temas: Alterações posturais / Causas de dores na coluna / Prevenção / Qualidade de 
vida.
 22. GINÁSTICA LABORAL 
Instrutor: Regiane Cristina B. Fernandes Rosa
Carga Horária: 2h
Data: 14 de agosto
Horário: 9h00 às 11h00
Temas: Trabalho contemporâneo/Defi nição de ginástica laboral/Tipos de Ginástica - 
Preparatória Compensatória e de Relaxamento/Benefícios: Funcionários x Empresa/
Defi nição de Alongamento/Indicações e contra-indicações/Benefícios do Alongamen-
to/Como fazer.
 23. MEMÓRIA ATIVA: JOGOS E EXERCÍCIOS 
Instrutor: Miriam N. Berling
Carga Horária: 12h
Data: 10,17,24,31 de agosto
Horário: 9h às 12h
Temas: Tipos de memória/Fatores que infl uenciam na fi xação da memória/Fatores que 
auxiliam na fi xação da memória/Como manter a memória ativa
  VIII - Turmas Exclusivas:  
A Escola de Governo oferece cursos no local de trabalho, para turmas exclusivas.
A Escola de Governo também disponibiliza uma série de ações de capacitação ou vi-
vencias motivacionais para serem ministradas nos locais de trabalho. Pode-se também 
atender a demandas especifi cas, de acordo com as necessidades levantadas junto as 
coordenações. 
Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão:
Projeto "Aprendendo com os fi lmes" (temos 15 temas já desenvolvidos), Jogos Co-
operativos, Diversidade & Cidadania, Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimento, 
Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Ecobrinquedoteca, Assertividade, Ad-
ministrando o tempo com efi cácia, Dança circular, Programa de prevenção ao estresse, 
entre outros. 
Há muitos cursos novos, de carga horária reduzida que podem atender a formação 
continuada, GEM, outras práticas integrativas, além de desenvolvermos a partir das 
demandas que nos são apresentadas, junto a sua equipe, no local de trabalho.
Nossos analistas se deslocam para atender às equipes, dentro das horas GEM (grupo 
de Estudos de Monitores), TDC (Trabalho Docente coletivo), FC (Formação conti-
nuada), e até mesmo no RPAI, auxiliando nos processo de planejamento estratégico.
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982

  Campinas, 23 de julho de 2012 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 COORDENADORA SETORIAL EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 COMUNICADO   
 De acordo com o decreto 16.922 de 11/01/2010, a Junta Médica de Campinas exarou 
os seguintes pareceres: 
Nome: Hélio Fernandes/Silvana Fernandes
MATRÍCULA: 3677-3
REFERENTE: INCLUSÃO DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO

PROTOCOLO: 2012-25-01356
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO.

NOME: KELI CRISTINA PATRÍCIA MANSANO
MATRÍCULA: 122614-2
REFERENTE: RECURSO LTS
PROTOCOLO: 2012-10-26978
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO
 

 Campinas, 25 de julho de 2012 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

  

 CONVOVAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial  CONVOCA  o Sr. Antonio Vallin de A. Ribeiro a comparecer 
no dia 8/08/2012 às 09h45, com  Exames   e   Relatórios   Médicos , para avaliação, à Rua 
Onze de Agosto, nº 744, 1º Andar.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 77267/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/28194, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria nº 76077/2012, que nomeou a servidora Eliane Jocelaine 
Pereira, matrícula nº 43.597-0, como representante titular, do Gabinete do Prefeito 
junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
Nomear a servidora Janete Aparecida Giorgetti Valente, matrícula nº 36615-3, como 
representante titular, do Gabinete do Prefeito junto ao Conselho Municipal de Direi-
tos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para o período complementar do biênio 
2012/2013.
  
 PORTARIA N.º 77278/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2010/10/39701, pela presente,
 RESOLVE 
Ceder a servidora MÁRCIA CRISTIANE AMBAR, matrícula n° 65076-5, para sem 
prejuízos dos seus vencimentos e sem perda das demais vantagens do cargo, prestar 
serviços junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo, até 31/12/2012.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação 

  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO   
  PORTARIA Nº 77289/2012 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2012/10/18220, pela presente,
 RESOLVE 
Designar a partir de 06/12/2010, o servidor GILMAR ANTONIO DA CUNHA, ma-
trícula nº 102137-0, titular do cargo de Condutor de Veículos e Máquinas, Carteira 
Nacional de Habilitação na categoria D, com validade até 29/05/2015, para exercer 
as funções de Condutor de Veículos de Emergência, conforme Artigo 48 da Lei Mu-
nicipal nº 12985/07.

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 77280/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/30103, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear o servidor GELSON APARECIDO AMÉRICO, matrícula 36464-9, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor do Parque Augusto 
Ruschi, da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques, do Departamento de Par-
ques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 PORTARIA N.º 77309/2012 
Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, em 
face da Lei Complementar Federal nº. 64, de 18 de maio de 1990 e Decreto Municipal 
nº 11.552 de 01 de julho de 1994, autoriza o afastamento dos (as) servidores (as) abai-
xo relacionados, a partir de 07 de julho de 2012, pelo período de 03 (três) meses, para 
concorrerem a Cargos Eletivos neste município de Campinas.
Os servidores deverão apresentar no prazo de 45 dias o comprovante do registro da 
candidatura fornecido pela Justiça Eleitoral.
A inobservância do disposto acima implicará no cancelamento da licença e atribuição 
de falta ao serviço.
Gilberto Carneiro Frade, matrícula nº matrícula nº 92500-4
Maria José da Silva Matias, matrícula nº 871400
Sandra Maria Batista Ferreira, matrícula nº 88009-4

   PORTARIA N.º 77303/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/29405, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 09/05/2012, a portaria nº 69939/2009, que designou o servidor 
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA, matrícula nº 63291-0, para 
exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto ao Departamento de Receitas 
Mobiliárias.
Designar a partir de 09/05/2012, o servidor WILSON FRANCISCO FILIPPI, matrí-
cula nº 101894-9, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto a Coor-
denadoria Setorial de Cadastro Mobiliário, do Departamento de Receitas Mobiliárias, 
do Gabinete do Prefeito.

 PORTARIA N.º 77305/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria nº 76522/2012, que designou o servidor ANDERSON MO-
REIRA, matrícula 108.687-1, para exercer Gratifi cação de Apoio Técnico Nível III, 
junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social.
Nomear o servidor ANDERSON MOREIRA, matrícula 108.687-1, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor do Disque-Defesa, da Coordena-
doria Setorial de Assistência a Família, do Departamento de Operações de Assistência 
Social, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Designar a servidora ALINE APARECIDA BERNARDEZ PÉCORA, matrícula 
107.596-9, para exercer Gratifi cação de Apoio Técnico Nível IV, junto ao Gabinete 
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do Secretário da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

   PORTARIA N.º 77306/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/32596, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 23/07/2012, o item da portaria nº 70062/2009, que designou o 
servidor JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 109867-5, para exercer a 
Gratifi cação de Apoio Técnico nível III, junto a Coordenadoria Setorial de Fiscaliza-
ção Imobiliária, do Departamento de Receitas Imobiliárias.
Designar a partir de 23/07/2012, o servidor JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, 
matrícula nº 109867-5, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível III, junto a 
Coordenadoria Setorial de Planejamento e Programação Fiscal, do Departamento de 
Receitas Imobiliárias, do Gabinete do Prefeito.
Designar a partir de 23/07/2012, o servidor JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, ma-
trícula nº 109867-5, para responder pela Coordenadoria Setorial de Planejamento e Pro-
gramação Fiscal, do Departamento de Receitas Imobiliárias, do Gabinete do Prefeito.

 PORTARIA N.º 77307/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/32696, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 31/07/2012, o item da portaria nº 75756/2012, que designou a 
servidora ANDREA JANOTTE FARINA, matrícula nº 36532-7, para exercer a Gra-
tifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria 
Municipal Desenvolvimento Econômico e Social.
Revogar a partir de 31/07/2012, a portaria nº 75916/2012, que designou a servidora 
FÁTIMA REGINA OLIVEIRA VIANNA, matrícula nº 37590-0, para exercer a função 
gratifi cada denominada Assistente de Diretor, junto ao Departamento de Desenvolvi-
mento Econômico, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Designar a partir de 31/07/2012, a servidora FÁTIMA REGINA OLIVEIRA VIAN-
NA, matrícula nº 37590-0, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, 
junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social. 
Designar a partir de 31/07/2012, a servidora LUCIANA GREGÓRIO, matrícula nº 
37111-4, para exercer a função gratifi cada denominada Assistente de Diretor, junto ao 
Departamento de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Social. 

 PORTARIA N.º 77165/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
1) Tornar sem efeito o item da portaria nº 77144/2012, referente ao servidor RENATO 
FERRAZ GIL, matrícula nº 94429-7, por ter saído a revogação em duplicidade. 
2) Tornar sem efeito os itens da portaria nº 77140/2012, referente a Sra SIMONE PONCE.

 PORTARIA N.º 77294/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
 Retificar  o item da portaria nº 77264/2012, referente ao Sr. JOÃO HENRIQUE CAS-
TANHO DE CAMPOS, matrícula nº 122998-2,
 Onde se lê : junto à Coordenadoria Setorial de Controle e Licenciamento Ambiental, 
do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
 Leia-se : junto ao Departamento de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente. 
 Retificar  o item da portaria nº 77264/2012, referente a servidora ANDREA CRISTI-
NA DE OLIVEIRA STRUCHEL, matrícula nº 56805-8,
 Onde se lê : junto à Coordenadoria Setorial de Controle e Licenciamento Ambiental, 
do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
 Leia-se : junto ao Departamento de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente.
 Retificar  a portaria 77264/2012, para constar que a data de vigência é a partir de 
20/07/2012.

 PORTARIA N.º 77301/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/32755, pela presente,
 RESOLVE 
Retifi car o item 04 da portaria nº 77301/2012, para constar:
Onde se lê:
Designar a servidora TANIA REGINA TAVARES DA SILVA, matrícula nº 37183-1, 
para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível II.
Leia-se: Designar a servidora VIVIANE MITSUE SUSUKI NOBILE, matrícula nº 
109750-4, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível II.

 PORTARIA N.º 77308/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/32593, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 23/07/2012, o item da portaria nº 76926/2012, que designou o ser-
vidor EDSON ANTONIO PEDRO, matrícula nº 109856-0, para exercer a Gratifi cação 
de Apoio Técnico nível III, e responder pela Coordenadoria Setorial de Planejamento e 
Programação Fiscal, do Departamento de Receitas Imobiliárias, do Gabinete do Prefeito.
Designar a partir de 23/07/2012, o servidor LUÍS RICARDO CAMPOS LEMOS, 
matrícula nº 108686-3, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível III, junto 
ao Departamento de Receitas Imobiliárias, do Gabinete do Prefeito.
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA 

 PROTOCOLO: 12/07/01708 PAS
INTERESSADO: LABORATÓRIO CLINICO TRIANÁLISES LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-

CA DE CASSIANA DE LOLLO DENARDI CRBM: 11.177 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01578 PL
INTERESSADO: KATIA HARANAKA CENTRO INTEGR. EST. CIR. PLAST.LTDA 
ASSUNTO: CANCELAMENTO DO Nº CEVS 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01486 PL
INTERESSADO: GEISA MARIA BOCCHI SOUZA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01713 PL
INTERESSADO: SANDRO MORAES DE VASCONCELOS 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01838 PL
INTERESSADO: CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01780 PL
INTERESSADO: VALDIR APARECIDO BONFIM
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01167 PL
INTERESSADO: FREEMAN MEDICINA LABORATORIAL LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA HELENICE HIDEKO KATAYAMA RIGITANO CRM: SP 21.171
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/00739 PAS
INTERESSADO: LABORATORIO ANAL. CLIN. TOXIC. DR EMILIO RIBAS S/C LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/70/01691 PS
INTERESSADO: CLUBE CONCORDIA 
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ULISSES MESQUITA FOGAÇA CRQ 4 440255 
INDEFERIDO, POIS O SERV. DE CAPTAÇÃO DE AGUA NÂO EXIGE R.T.

PROTOCOLO: 12/40/01868 PL
INTERESSADO: CENTRO AQUATICO EVENTOS SHIRANO & SCAGLIARINI S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO AI Nº0831/12 SOLIC. DE PRAZO DE (20) DIAS A CONTAR DA DATA DE 12/07/12 
DO PROTOCOLADO
DEFERIDO

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 18/07/2012
PROTOCOLO: 12/40/00882 PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE TADEU PICINATO GREGORIO CRF Nº 33107
ONDE SE LE INDEFERIDO, LEIA-SE INDEFERIDO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA, UMA VEZ QUE 
A LICENÇA INICIAL AINDA ESTÁ VÁLIDA E DEFERIDO PARA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TECNICA 
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 

 COORDENADORA VISA LESTE  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 26 DE JULHO DE 2012 

 Processo Administrativo nº 2011/10/40.311 - Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 006/2012 - Objeto: Registro de Preço 
de dietas e materiais de enfermagem para atendimento a mandados judiciais. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/2003, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 250.717,60 (duzentos e cinquenta mil, sete-
centos e dezessete reais e sessenta centavos) em favor das empresas como segue:
- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.  no valor de R$ 2.100,00 (dois mil, e cem reais), 
para o fornecimento do item 15, Ata de Registro de Preço n° 097/12;
- PHARMACIA ARTESANAL LTDA . no valor de R$ 105.993,60 (cento e cinco mil, no-
vecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), para o fornecimento dos itens 21, 22, 24 
e 30, Ata de Registro de Preço nº 99/2012;
- A.L.B DA FONSECA EPP , no valor de R$ 112.112,00 (cento e doze mil, cento e doze 
reais ), para o fornecimento do item 23, Ata de Registro de Preço nº 100/2012;
- EMPÓRIO MEDICO COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 
LTDA , no valor de R$ 27.562,00 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais), para o 
fornecimento dos itens 12, 27 e 28, Ata de Registro de Preço nº 101/2012;
- MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP , no valor de R$ 2.320,00 
(dois mil, trezentos e vinte reais), para o fornecimento do item 02, Ata de Registro de Preço 
nº 102/2012;
- GIROMED CIRÚRGICA LTDA , no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), para 
o fornecimento do item 06, Ata de Registro de Preço nº 103/2012;
 

 DR.FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde   

  

 PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
Processo Administrativo nº 2011/10/40.840 - Interessado: Secretaria Mu-

nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 001/2012 - Objeto: Registro 
de Preço de medicamentos para atendimento a mandado judicial. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
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$ 73.228,09 (Setenta e três 
mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) em favor das empresas como segue:
- HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  no valor de 
R$ 42.664,99 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos), para o fornecimento dos itens 03 e 04, Ata de Registro de Preço n° 054/12;
- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  no valor de R$ 
30.563,10 (trinta mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos), para o forne-
cimento do item 02, Ata de Registro de Preço nº 55/2012;
  
 

 DR.FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde 
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 TERMO DE DESINTERDIÇÃO 
 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL DO MUNICÍPIO 

DE CAMPINAS no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
número 6764, de 13 de novembro de 1991, comunica que: 

 Fica, através do auto nº 03553 de 26/07/12, desinterditada a Unidade de Terapia In-
tensiva Geral Adulto da Associação Evangélica Benefi cente de Campinas - ASEBEC, 
Nome Fantasia: Hospital Samaritano de Campinas, CNPJ  44.593.523/0002-43,  lo-
calizada à Rua Engenheiro Monlevade, 206 - Ponte Preta - Campinas/SP, a qual foi 
interditada através do Auto de Infração 3349 de 12/07/12. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL 
  

 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:   

  PROTOCOLO: 12/07/01540 
INTERESSADO: L. M. GOBETT ÓTICA LTDA-ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 12/07/01701 
INTERESSADO: ISMAEL PEREIRA FERNANDES- ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 12/07/01200 
INTERESSADO: JSL S.A.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS 
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Cooperação nos 

Assuntos de Segurança Pública em 26/07/2012 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  12/10/19. 149
 INTERESSADO : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº  114/2012
 OBJETO:  Contratação de empresa seguradora para realização de seguro de veículos 
adaptados.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518 de 24 de Fevereiro de 2012. AUTO-
RIZO, o objeto da presente licitação, à empresa vencedora abaixo relacionada, com 
o respectivo valor global para o itens indicados respectivamente; conforme segue:
-  PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -  Lotes 1 e 2 no valor 
de R$ 415,99 (quatrocentos e quinze reais e noventa e nove centavos) e itens 03 a 16 
no valor de R$ 415,93 (quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos), no valor 
global de R$ 6.655,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).  
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para as demais providências conforme homologação.
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 Secretário Municipal 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Em 26 de julho de 2.012  

 Processo Administrativo n.º:  2011/10/33.249  Interessado:  SMSP  Ref.:  Pregão Presen-
cial n.º 190/2011  Objeto:  Registro de Preços de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e do dis-
posto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO , 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 012/2012, a despesa no valor total de  R$ 
110.963,50  (cento e dez mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), 
a favor da empresa  Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.,  para o fornecimento 
dos itens 01 e 03.
 

 VALDIR TERRAZAN 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO N° 151/2012   
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
Considerando fi nalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis-
posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
 DETERMINA 
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos 
 AIT's lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade 
processadas em 25/07/2012 a 25/07/2012  abaixo relacionados.
Ficam também notifi cados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas 
nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do 

Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 ANDRÉ ARANHA RIBEIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 25/07/2012 
A 25/07/2012

ENQUADRAMENTO 500.20-MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, 
IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
AMA9098 N133469484 AOS7939 N133455954 APE5330 N133466954
AQE5714 N133478394 AQN6872 N133482024 ARH0642 N133455514
ASC7316 N133462994 ASR2116 N133470704 ASS9585 N133472784
ATA5569 N133447924 ATA5980 N133474104 ATL9615 N133452434
ATL9620 N133472454 ATS3617 N133457494 ATS3617 N133453424
ATU4616 N133443854 ATW6271 N133476204 ATZ2413 N133454084
AUA9475 N133474544 AUD4019 N133450904 AUG4557 N133467404
AUG4557 N133470144 AUI4770 N133466404 AUI4772 N133462444
AUQ5902 N133445724 AUQ6463 N133481474 AUQ6854 N133446054
AUV9012 N133442094 AUW7847 N133481144 AVC5418 N133477074
AVC5711 N133476744 AVG9062 N133473334 AVJ3180 N133475424
AVW0354 N133482794 BCX1986 N133474764 BSQ1149 N133469154
BSQ1149 N133465524 CER6426 N133461904 CEY6696 N133476964
CGQ7827 N133471354 CHE2768 N133453104 CJD7340 N133465414
CLA1197 N133465194 CPU9804 N133485004 CWN4787 N133469814
CYW9006 N133465744 CYW9006 N133483904 CZN9924 N133467944
DAY5663 N133441984 DBP0664 N133446714 DBY3233 N133442644
DCG6734 N133441544 DDJ2370 N133482244 DDV3811 N133460134
DFE8195 N133481804 DFU4285 N133466514 DFU8723 N133473664
DGA2750 N133457824 DKD1560 N133477734 DMD3625 N133453094
DMU5839 N133467504 DMV6888 N133476854 DQE7783 N133473114
DQI5545 N133469044 DQK7315 N133473004 DQM0130 N133485544
DQY9121 N133474214 DSN4788 N133469594 DSN5211 N133478724
DTX2800 N133453644 DTX6510 N133441324 DUO7673 N133447704
DWG5967 N133477844 DXA5615 N133445174 DXC0673 N133480924
DXC1462 N133461674 DXC2848 N133484994 DXC5927 N133484224
DXC9776 N133461124 DXC9835 N133470364 DXE0783 N133475204
DXE2243 N133453204 DXS4689 N133453314 DXU7062 N133471464
DXU9089 N133449804 DXX1758 N133483894 DXZ6099 N133466074
DZK4763 N133459364 EAL8645 N133483124 EAP0624 N133478614
EAV1153 N133475314 EBX2988 N133482904 EDH9793 N133477184
EDW7756 N133464104 EDX4261 N133484004 EEO0522 N133474004
EEP3154 N133469924 EFQ5421 N133460464 EFZ2810 N133485984
EGE9125 N133485324 EGM2265 N133478504 EGM2969 N133442204
EGM4523 N133479274 EGM5039 N133444844 EKN2377 N133481034
ENC2692 N133469604 ENT1284 N133456394 ENT2641 N133475864
EPC1801 N133464534 EPC6936 N133454854 EPN4937 N133441764
EPO6010 N133465634 ERL6700 N133471024 EVR0375 N133458814
FER0346 N133460244 FFL0004 N133442314 GSJ4993 N133473774
GUW3907 N133456404 GWV3151 N133483344 GYQ6540 N133452004
GYS0023 N133471684 GYU6241 N133445944 GYU6241 N133479164
GZZ1455 N133442104 HBZ9602 N133446604 HCE9476 N133478834
HEM6909 N133446494 HFV4510 N133463324 HIA7128 N133474654
HIQ9758 N133481254 HJD4864 N133445504 HJP6408 N133465304
HKZ1624 N133463874 HLV1533 N133441434 HLW8733 N133452544
HMC8557 N133467064 HNG0088 N133469264 HNP5337 N133443634
HOC4998 N133461344 HOJ3995 N133485214 INY4575 N133470914
IPH2796 N133448584 IRI3680 N133444304 IST8001 N133476524
JIT5625 N133471574 JZN6177 N133464314 KDV5799 N133451994
LLE3085 N133480154 LLI6953 N133467834 MAZ8161 N133466294
MGS4457 N133458604 MGS4457 N133466304 MIX2633 N133473224
MIX2723 N133480594 MKT6099 N133470254 MSU9571 N133449024
NWB9125 N133479824 NXY2017 N133464424 NXY4062 N133481704
NYS0016 N133468274

ENQUADRAMENTO 518.51-DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BNT1846 I133111214 BPI9113 I132752504 BQG8319 I132704544
BQG8319 I133129704 BUI9882 I133129474 BVN5545 I132511934
BZJ5511 I133129254 CBW7713 I132957434 CEJ2107 I130509164
CEV7435 I133251574 CQB9426 I133114404 CQW2943 I132752404
CSP7024 I133252564 DEX0594 I132752174 DMO8371 I133175124
DSN3180 I133295244 DXU2556 I133248164 EAL9663 I133111004
ETD3074 I133175674 EVB0023 I133084264 EYD3351 I133042904
EYN5201 I133136294 EZT3520 I133130024 FHR2203 I133129914
GZA7211 I133018704 HMI9116 I133222424 HMI9116 I132931584
HRG2612 I132160924 LNX7545 I133114184 MBZ7144 I133036524

ENQUADRAMENTO 518.52-DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CDZ0605 I132931364

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSPORTAR CRIANÇA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE 
SEGURANÇA ESTABELECIDAS P/ CTB
PROCESSADAS EM 25/07/2012
HJP4114 I133172484

ENQUADRAMENTO 536.30-FAZER/DEIXAR QUE SE FAÇA REPARO EM VEÍC NAS VIAS (Q NÃO 
RODOVIA/TRANSITO RAPIDO)
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CXA4367 I132512154

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA 
VIA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DDJ1375 I133016614

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BNY1313 I133171054 BTG0548 I133172374 CCI3666 I133178754
CJY0554 I133222864 CLJ7677 I133120904 DCO6200 I133098124
DDB8135 I132957324 DGL6623 I133098014 DJG3513 I133120564
DMQ7010 I130388604 DSE0949 I132760644 DTP2161 I132511714
DUT1159 I133111544 DXD0985 I132989004 EAV1008 I132359034
EDF4232 I132958094 EFQ5898 I132465304 EIX8810 I133121224
ERB2212 I132989114 ERW0448 I132567924 ETN7681 I132726324
ETP5071 I133208124 EVP8468 I133171504 EVR1648 I132376304
EWN7322 I132512044 HJN4717 I132568034 HOW3559 I132161254
KKY3837 I133170724

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE
PROCESSADAS EM 25/07/2012
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BJE1933 I132759214 DQE7529 I133123644 DSN3180 I133121444
DSO2151 I133112314 DZK9448 I133136304 ENT9984 I132561214
ERF3388 I132667034 EXZ7229 I133247834 EYD4372 I133120454

ENQUADRAMENTO 545.25-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CLI7315 I132561104

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA À 
ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS
PROCESSADAS EM 25/07/2012
EIX0327 I131333614 EPN0395 I133070514 ETD1574 I132712574
EWM6706 I133120784

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CTK8423 I133042804 DQI1342 I133170614 DQY7406 I133155764
DUS0254 I127374504 DVM8197 I132819054 DXC4078 I127374604
NRQ4452 I132819164

ENQUADRAMENTO 552.50-ESTACIONAR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DTX9079 I130848734

ENQUADRAMENTO 554.11-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO 
ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CKJ0451 I133063364 DFL4077 I132608294 DXC5839 I133054904
DYE0968 I133221544 EIX9051 I133021784 ERO4693 I132375864
ETV9779 I133180184 ETZ8161 I132214824 EUN3118 I130388714
EWP0254 I133222754 KRZ1609 I130388824

ENQUADRAMENTO 554.12-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
ADD1791 I133226604 ADO0792 I133176224 AGR8379 I132661864
ASW5321 I133129144 ATF5530 I132873724 ATR9056 I133063694
AUG5277 I132704324 AUM6899 I133082404 BFZ7611 I133054894
BMK7728 I133184584 BOW8758 I133184704 BQV7166 I133118694
BUW9262 I133081954 CFC4991 I133293044 CHC7371 I133251794
CIC4314 I133184804 CKG5818 I133295464 COP5660 I132994944
CPU6855 I133129364 CVZ7623 I133292934 CWG6594 I133111984
DDJ6256 I133118804 DFU9952 I133082064 DHR5857 I133226164
DIY4989 I133183154 DKD0798 I133225404 DKD9363 I133062814
DKR0097 I132704434 DKY6238 I133225834 DLP3973 I133082504
DMO4878 I133063144 DNL1481 I133063254 DNQ7067 I132704004
DNT6983 I133183814 DQI5431 I133184254 DQY2865 I132661644
DQY4045 I132322404 DRP3614 I132704104 DSN6585 I132662194
DUN9508 I132322514 DXC7326 I132994834 DXD2870 I133113744
DXE0926 I133085034 DXE2852 I133063804 DXE6545 I133111654
DYB3373 I133182714 EAV1906 I133081844 EDF8567 I133226494
EEP4653 I133128814 EFZ5551 I133180304 EGM7871 I133226934
EIX0846 I133225724 EKZ3737 I133080744 ENC3968 I133089984
EPN7996 I133292604 ERD8346 I133226714 ETB8761 I133183704
ETD1864 I133111764 ETV9872 I133225504 EUV8530 I133225944
EVI7444 I133225394 EVR6752 I133062924 EWM0749 I133226824
EWP0783 I132899804 EWS1354 I132661974 EYD1897 I133225284
EYD2281 I133129584 EYD4339 I133175904 EYG1648 I133113964
EYG1896 I133054784 EYG5220 I133090094 EYO9916 I133184694
FBT2323 I133295684 FBT6736 I133182824 FBZ0380 I133175784
FBZ3710 I133062704 FDK1894 I133111434 FDU3256 I133084594
GSZ4116 I133080964 GTH3987 I133128924 GXY5314 I133226274
HHJ1750 I133252014 HHX7662 I133183264 IPD4308 I133084814
LPN1095 I133115394 MWE8376 I133180404 NXY2016 I133327694

ENQUADRAMENTO 554.13-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - PONTO OU 
VAGA DE TÁXI
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BPI5015 I132663514 DGW3155 I132512264 EWP0635 I132608304
FOX9390 I133115404

ENQUADRAMENTO 554.14-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE 
CARGA/DESCARGA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
AJQ8183 I133292714 DFZ5505 I133082394 DIJ9005 I133295804
DMO9191 I133222314 DQQ2675 I133118364 DXS3050 I128762364
EAV0980 I133063034 EGM0557 I133080854 ENT6052 I133081184
EPN0419 I133118474 ETV4434 I133084704 FBT4821 I128762254
HKO6905 I132873834

ENQUADRAMENTO 554.15-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA 
PORTADOR NECESSID ESPECIAIS
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DLP3973 I133115174 GUH6166 I133183484

ENQUADRAMENTO 554.16-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA 
IDOSO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BIL1644 I133180294 DFU4881 I133094604 EMC5987 I132608074
GRF4555 I133081624

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE 
PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
ASJ9334 I132712244 ASN8350 I133118704 AUI3106 I133118584
AVH1164 I132567594 BFZ7726 I133100984 BJQ1940 I133175894
BLJ8148 I133175454 BPG3524 I132899684 BSQ8637 I132958104
BTM8845 I132987804 BUC5739 I133178864 BUW4656 I132661754
BVL3697 I133112424 BVN1099 I133251804 CFA8294 I132948634
CGI9278 I133225614 CKD2479 I132712134 CNF7656 I132957004
COZ3129 I132712354 COZ5385 I132952704 CQG2547 I133184364
CQZ9980 I133021564 CTJ7767 I133076014 CWG4417 I132749534
CWN2276 I133120234 CXR3552 I133129034 CYR9660 I132662084
CYZ9713 I132988234 DBV5500 I133247944 DFI9477 I132948964
DHR5577 I132988014 DHS9765 I133247614 DHY0083 I133100434
DJH7865 I133155984 DKN8057 I133226504 DKX1702 I133100544
DKY0289 I132749314 DLU0034 I133221874 DMH6784 I133076454
DNH4541 I132695634 DNH5613 I133221654 DNT8649 I132831374
DNY5528 I133098234 DOZ1778 I132952924 DPX9169 I132953034
DQA8149 I133067874 DQM1398 I132952814 DQS7316 I132722704
DQY6726 I132899354 DQY7002 I133222204 DQY9494 I132198984
DRU7207 I133148724 DSE0585 I133144434 DTU2382 I133222104

DUQ5327 I132956994 DWN5294 I132695414 DXC2446 I133043014
DXC3654 I133156534 DXC8877 I133081074 DXC9638 I132816414
DXG6420 I132988894 DXR9397 I132899794 DXZ4476 I133094384
DYK8176 I133113854 DZK3020 I133131344 DZK4990 I132341544
DZK9064 I133178644 DZV8296 I133094824 EAG2451 I133076904
EAK4564 I133248054 EAS3177 I133081734 EAU0209 I133247724
ECF9398 I133136514 EDF0177 I133178314 EDF3542 I132988564
EDF6493 I132465734 EDF9579 I133114074 EDH5480 I132907604
EDJ4320 I133067984 EDU5590 I132818834 EEP9166 I132988454
EFQ6945 I132818944 EFQ7277 I132761194 EGW6882 I132465514
EIX5356 I133184474 EJL1264 I133101104 EKZ0636 I133120124
EKZ2631 I132958204 EKZ3327 I133156104 ELN2701 I133156094
ENC1814 I132988674 ENC3946 I133120674 ENC4284 I133070624
ENR0764 I132988344 ENT6669 I133120344 EOX0114 I132443404
EOX4578 I132831594 EPC1716 I133100104 EPN0029 I132567604
ERB4551 I133003204 ERG4838 I133098454 ETS0286 I132939724
EUE5824 I133100214 EVH6459 I132322294 EVJ9837 I133136404
EVR7157 I132584314 EVY3147 I133222534 EWS2183 I132988784
EWS3500 I133003194 EYD1806 I132744034 FBN7413 I133132554
FBT6082 I133212634 FBT7506 I133043124 FBT8937 I133155874
FBZ0272 I132214714 FBZ1328 I133178534 GQM8600 I133183374
HGV8381 I133076674 HIT8653 I133043234 HLX5480 I133095044
HMP4444 I133063474 HNA7332 I132761084 IOQ1986 I133075794
IRK4781 I133170944 JHO0304 I132860084 JNY3986 I132812564
KKI4382 I132782314 LNG8561 I133067764 LNS9336 I133063584
LOF9758 I133021674 LUW8776 I132906394 LWP3249 I133222094
MFY0550 I133185134 NGS3898 I132948744

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA 
PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CQH3936 I133132224 CUB1447 I133100324 DGO6515 I133131454
DKM5466 I132391814 DKY4257 I133131674 DMF3961 I133197674
DTX8690 I132745024 DUS0680 I132812454 DZG9708 I133202844
EAC0533 I133197894 EAY2783 I133202624 EDE4416 I133131894
EDO7382 I133075804 EKZ3795 I133171934 EKZ5554 I133131784
ENT7897 I133027504 EPE2634 I131943124 EQY3813 I133132114
ETT9297 I133076344 EWO4770 I133076234 EWP1469 I133101314
EWS2447 I133131564 EYG0236 I133076564 EYG5383 I133207684
FBZ1598 I133171384 FDT5274 I132306344 GWV7204 I133171274
JFJ4851 I133197784 LXN9170 I132592564

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DVS3940 I133084374 EIN2676 I133207904

ENQUADRAMENTO 562.21-PARAR NO PASSEIO/CALÇADA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BIJ4433 I131505984 BIK7033 I131506104 CVN1909 I133171714
DCQ7995 I133171164 DDJ0132 I131506094 DME6277 I132830054
KGL3035 I133171604

ENQUADRAMENTO 562.22-PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CUE5556 I133170404 EYL2114 I133207794 KNY9468 I133132444

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA 
SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CKM8467 I133075904 DMK1381 I133155654 DTX1426 I133077004
EHX4348 I133076124 ETK0254 I133132004

ENQUADRAMENTO 567.31-PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SINAL 
LUMINOSO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CPZ8994 I132957214

ENQUADRAMENTO 570.30-DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA 
SINALIZAÇÃO DE REGUL
PROCESSADAS EM 25/07/2012
ALZ2681 I133117604 CFW2540 I133117924 CNQ1635 I133118034
CNS5196 I133178974 HMY9180 I133117814 MYD5852 I133117704

ENQUADRAMENTO 572.00-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA COM DUPLO 
SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BZJ2120 I132752394

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO 
DE REGUL SENTIDO ÚNICO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DFH3375 I133018924 DTV2030 I133019144 EIX8810 I133121334
ENM7269 I133111874 ETS2331 I133019034

ENQUADRAMENTO 574.61-TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGUL 
ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE
PROCESSADAS EM 25/07/2012
ALD8504 I132759434 BNY8634 I132759544 DXC6351 I132759764
EFB9809 I132759654 EGW8897 I133252454 ENO1387 I132759874
EPT3340 I132760094

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR COM O VEÍCULO EM CALÇADAS, PASSEIOS
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DKY5138 I133281054

ENQUADRAMENTO 581.96-TRANSITAR COM O VEÍCULO EM DIVISORES DE PISTA DE 
ROLAMENTO,MARCAS DE CANALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DKM4794 I133121554

ENQUADRAMENTO 583.50-DESOBEDECER ÀS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE 
TRÂNSITO OU DE SEUS AGENTES
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CVP1456 I132744914 ETS4256 I133037074 EUD2103 I133170504

ENQUADRAMENTO 585.11-DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDÊNCIA VEÍC P/ FAIXA MAIS À 
ESQUERDA QDO FOR MANOBRAR
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BOP8049 I132759324

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR OPERAÇÃO DE RETORNO EM LOCAIS PROIBIDOS PELA 
SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
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DDC0274 I133148944 DFE6551 I132956884

ENQUADRAMENTO 604.11-EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO À DIREITA EM LOCAL 
PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
EDW0883 I132652294 EGM0073 I132652074 EKW4227 I132652184

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL 
PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
CER1178 I132989554 DAX1700 I132989994 DFU5174 I132989664
DMD2287 I132990004 EAV0111 I133255104 EKZ2143 I130509274
ERG4401 I132989444 EVR8115 I132989334 EYD4615 I132989774
FBZ4255 I133070404

ENQUADRAMENTO 605.01-AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BTA5500 I132949074 BYL4264 I132565944 CAT4660 I132907714
CPQ8394 I133079864 CTP6887 I132948854 CUB0062 I132949184
CXD1173 I133148834 DBB5490 I132947754 DBB6765 I130974904
DDV7517 I133144104 DFE9257 I132988904 DNH0563 I132831484
DPY1585 I132874934 DSN1806 I133135854 EGS6309 I131304244
EIX4185 I132874824 EOL6225 I132359144 EOX9545 I132567704
EPN7804 I133016724 ETB7604 I132161364 ETS2904 I133113414
ETV9366 I132161694 EVR3497 I127374714 EYD2240 I132865914
HDS0711 I132759104

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANÇAR O SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA
PROCESSADAS EM 25/07/2012
EGW7585 I133111324

ENQUADRAMENTO 679.30-TRANSITAR COM VEÍC DERRAMANDO/LANÇANDO COMBUSTÍVEL/
LUBRIF QUE ESTEJA UTILIZANDO
PROCESSADAS EM 25/07/2012
GXU3809 I132376414

ENQUADRAMENTO 685.80-TRANSITAR COM O VEÍCULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE
PROCESSADAS EM 25/07/2012
HJP4114 I133172594

ENQUADRAMENTO 686.61-TRANSITAR EFETUANDO TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS 
QDO Ñ LICENCIADO P/ESSE FIM
PROCESSADAS EM 25/07/2012
DXU2556 I133076784 EMR7325 I133207804 ENC1422 I133185244

ENQUADRAMENTO 723.40-EM MOVIMENTO, DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA DURANTE 
À NOITE
PROCESSADAS EM 25/07/2012
BUI0248 I131971614

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 25/07/2012
AGI8550 I132137504 APJ8779 I133175234 AUF4613 I132752284
AVK7334 I132931034 BFZ8902 I130975014 BPM9134 I133112104
BUG9454 I133156644 BZP8116 I132661534 CJD8009 I133212744
CUB1239 I133083504 CWG0196 I133163134 CWG5645 I133129694
DBJ4860 I133215274 DBY8220 I133162694 DHY2982 I132279944
DIY5456 I133175344 DIY5619 I132465294 DJQ4389 I132831264
DLB5800 I132704874 DQI9292 I133081514 DQY7683 I133162704
DSN8439 I133183594 DTW4856 I133027404 DTX7865 I132993954
DVA6504 I133110994 DXC5262 I133120894 DXU3542 I132818614
DXU7863 I132161144 DXY6984 I133084484 EAG8500 I133084604
EAJ6280 I133170174 EAT0296 I124031814 EAV1211 I132704764
EDY4680 I133252124 EEP1489 I133121004 EFR8631 I132920694
EGL2929 I132957104 EKN3278 I133080524 EKZ1027 I133147844
EKZ2957 I133084924 ENT0268 I133113204 ENT2933 I133162914
ENT8946 I132567814 ENX1888 I133163024 EPN8671 I133118914
EPT1357 I133113634 EPZ6220 I133070734 ERB1611 I133128704
ETD4892 I132931144 ETS3178 I132994284 ETV7786 I133162804
EVR0252 I132704984 EWS0714 I133081304 EYD2546 I133111104
EYD3791 I133070844 EYG3858 I132782534 EYG6793 I133226054
EYN2824 I133170284 FBZ3154 I133112204 GFN0006 I132931694
GYS1808 I133149054 HBH6671 I133170394 HCG5854 I132161584
HFU3307 I132160814 HHT0628 I132641294 HJV0716 I133175564
HMB2760 I133112094 JFZ2737 I133148614 NYH1244 I132831154
 

 ANDRÉ ARANHA RIBEIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
   Ordem de Serviço nº 07/2012

O Secretário Municipal de Urbanismo e o Secretário Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Lei de Vilas nº 12.169, de 27/12/2004, no parágrafo único 
do artigo 1º estabelece que este tipo de ocupação poderá ser implantado em lote com 
infra-estrutura;
CONSIDERANDO o Ofício nº 94/2012 da SANASA, que solicita que para a apro-
vação de Vilas seja exigida a apresentação do Informe Técnico da SANASA, onde 
constará a necessidade ou não de ETE interna ao empreendimento;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 32 da Lei Complementar nº 
09/2003 estabelece que o Executivo poderá editar normas complementares dispondo 
sobre documentos necessários a instruir as análises dos processos;
RESOLVE:
Para a aprovação de empreendimentos do tipo Vila pela Lei nº 12.169/04 deverá ser exi-
gida a apresentação do Informe Técnico da SANASA - Estudo de Viabilidade Técnica.
 

 Campinas, 25 de julho de 2012 
 ENGº HÉLIO SEDEH PADILHA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDOS
 PROT.11/11/15525 UNACEL UNIÃO DE AGENTES COMERCIAIS LTDA - PROT.12/11/6260 SERGIO R CA-
VALCANTE LIMA - PROT.12/11/2618 LEONARDO MENDES VEGA

 INDEFERIDOS
 PROT.11/10/54865 CARLOS E G MEDEIROS FILHO - PROT.12/10/5110 CLINICA DE IMAGEM E RADIOG. 

ODONTOLOGICA LTDA - PROT.11/10/52645 EDUADO J CURY - PROT.11/10/54899 OSWALDO LUIZ 
PINTO - PROT.12/10/4567 OPTICA OFFICINE LTDA - PROT.11/10/50145 FREIOS RODOVIARIOS LTDA - 
PROT.11/60/2320 E PROT.11/10/52953 MALHARIA CAMPINAS LTDA - PROT.11/10/51634 ROSILDA COR-
REA - PROT.11/11/14596 PAULO S DONADEL - PROT.11/11/14477 E PROT.12/10/12949 ARCOBALENO 
ROSTISSERIA E SORVETERIA LTDA - PROT.12/10/1191 LEONARDO BONIN - PROT.12/10/9939 BELA 
VISTA MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - PROT.11/10/54864 CARLOS E G MEDEIROS FILHO - PROT.12/10/4827 
CARLOS A RODRIGUES - PROT.12/10/718 E PROT.12/10/9367 CASSIO LANCHONETE E CHOPERIA LTDA 
- PROT.11/11/12878 E PROT.12/10/2114 COVABRA DROGARIA LTDA - PROT.12/10/9349 ANTONIO P DA 
SILVA - PROT.11/10/51908 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - PROT.12/10/5408 NEVES E NASCIMEN-
TO MOTO PEÇAS LTDA - PROT.12/10/11617 SÉ SUPERMERCADOS LTDA - PROT.11/11/14351 MARIA G 
SANTOS - PROT.12/10/6839 CARLOS FERRONATO - PROT.12/10/16015 PICARELLI E MAIA REFEIÇÕES 
LTDA - PROT.12/10/5664 CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA - PROT.12/11/2108 AKIUM ENSI-
NO E CULTURA LTDA - PROT.12/10/27369 BANCO SANTANDER - PROT11/10/52577 E PROT.12/10/1554 
S O S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - PROT.11/10/50255 SETOR FITNESS ACADEMIA E COM. LTDA 
- PROT.12/10/1761 CARLOS R GOZZIM - PROT.11/10/50387 ELIO WOLFART - PROT.11/10/52475 CIRU-
PLASTIC CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - PROT.11/10/49856 NATURALMED MANIPULAÇÃO 
E HERBARIO - PROT.11/11/16744 DENISE H BERNARDINO - PROT.11/10/56646 NELSON HASHIMOTO 
- PROT.12/10/9309 PLACE HOTEL LTDA - PROT.12/10/6783 MILANEZE E REIS TDA - PROT.12/10/9824 
PRET!A PARLER IDOMAS - PROT.12/10/6818 COUPLING LTDA PROT.11/10/50251 EPROT.11/10/50252 
CARLA DE ALMEIDA - PROT.12/10/2236 HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA - PROT.12/10/9958 DUR-
VAL CARNIELLI E FILHO LTDA - PROT.12/10/16853 OPÇÃO MIL COMERCO VEICULOS LTDA

 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.11/10/53005 MERCEARIA LIDER LTDA 

 CONCEDIDO PRAZO DE 20 DIAS
 PROT.12/10/16853 OPÇÃO MIL COM. VEICULOS LTDA

 CANCELE-SE A INT. Nº 41210
 PROT.12/11/6373 AVICOLA SATELITE DE CAMPINAS LTDA

 INDEFIRO O RECURSO
 PROT.04/10/13388 GUSTAVO H RIMOLI E CIA LTDA 

 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.04/10/13388 GUSTAVO H RIMOLI E CIA LTDA - PROT.02/10/18242 MARCELO ALEJANDRO BUL-
MAN - PROT.12/11/7630 CESAR C DOS SANTOS - PROT.12/11/7533 JOSE O BIGATTO - PROT.10/11/7197 
SANTORO CONSTR. CIVIL E COM. LTDA - PROT.12/11/3810 TSA TRANSPORT. SCREMIM E AR-
MAZENAMENTO LTDA - PROT.09/11/11274 CASA NOSSA SRª DA PAZ AÇÃO SOCIAL FRANCIS-
CANA - PROT.57301/96 JATIUNA AGRICOLA LTDA - PROT.07/11/4108 ASSOC. ESPANHOLA DE 
SOCORROS MUTUOS - PROT.12/11/4438 ANDRE BICEGO MARTINS - PROT.17226/61 MARIO N PUG-
GINA - PROT.75527/97 CIA DESENVOLVIMENTO HABIT. E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
PROT.09/11/11499 BRM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 SERGIO MOREIRA CAMAROTA  

 Secretario Municipal De Urbanismo 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDOS
 PROT.12/11/1452 ORLANDO S DE GODOI - PROT.11/11/16685 CICERO GARCIA - PROT.11/11/14607 
ILMA AP. DA SILVA - PROT.12/11/6361 IVY H LIMA PAGLIUSI - PROT.12/11/7530 MARCIO L PEREIRA 
- PROT.12/11/5952 RAFAEL M DA SILVA - PROT.11/11/16747 JOSE D LIMA E SILVA - PROT.12/11/4186 
WALTER RICCA JR - PROT.11/11/13546 SERGIO DANTAS AGOSTINHO 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.12/11/7458 RAFAEL D ALVARES - PROT.12/11/7526 ROGERIO S PESSOA - PROT.12/11/7587 RO-
DRIGO Z BURGER - PROT.11/11/6302 L BUENO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.2425/72 JOSE 
BOSSONI - PROT.12/11/4238 JUCIANO A DE GODOY - PROT.12/11/5531 TIAGO F DA COSTA

 COMPAREÇA I INTERESSADO, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATENDI-
MENTO PARA TOMAR CIENCIA.
 PROT.07/11/3258 LUMIX PAINEIS LTDA - INT Nº 4383
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 ENGª VIVIANE MITSUE SUZUKI NOBILE 

 Respondendo Cumulativamente P/ Diretoria De Uso E Ocupação Do Solo 
  

 COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE   
  COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.12/11/7776 CENTRO DE FORMAÇÃO E APERF. DE CONDUTORES CAMPOS BALDIN 
 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 MAGDA AP. PIZZINATO FERMINO 

 Presidente CPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
 PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2012 - Protocolo nº C.016.05.2012 -  Objeto:  Registro de 
Preços de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 Kg, 45 Kg e 90 Kg e GLP a 
granel B 190 Kg, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada, e caso adquirido 
será utilizado na Alimentação Escolar do Município de Campinas, conforme convênio fi r-
mado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas.  COMUNICADO:  O Sr. Diretor Presidente da 
CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social.  RESOLVE: 
 A vista da homologação da decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Li-
citatório retro referido, resolve adjudicar a empresa:  GASBALL ARMAZENADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA , para os itens: ITEM 01 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - P 
13 Kg, pelo valor de R$ 36,97/unidade; ITEM 02 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - P 45 
Kg, pelo valor de R$ 89,00/unidade; ITEM 03 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - P 90 
Kg, pelo valor de R$ 320,00/unidade; ITEM 04 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - B 190 
Kg, pelo valor de R$ 4,00/Kg.
 

 SÉRGIO LUIZ JULIANO 
 Diretor Presidente  

  

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
 Dispensa de Licitação nº 051/2011 - Protocolo C.012.06.2011 - Contrato nº 028/2011 - 
Aditamento nº 033/2012 -  Objeto:  Contrato de prestação de serviços de autenticações 
ADSL (Speedy), para a Ceasa Campinas. Empresa:  MPC INTERNET LTDA  - CNPJ 
Nº - 00.637.665/0001-00 -  Valor:  em face da prorrogação ora aditada, pelo decurso de 
mais 12 (doze) meses de contrato, faz jus a Contratada ao reajuste previsto na cláusula 
do contrato inicial, perfazendo o valor mensal de R$ 174,27 (cento e setenta e quatro 
reais e vinte e sete centavos), pela prestação de serviço objeto do contrato, e valor 
total estimado de R$ 2.091,24 (dois mil, noventa e um reais e vinte e quatro centavos) 
para os 12 (doze) meses de contrato.  Vigência:  Prorrogação por mais 12 (doze) me-
ses, iniciando-se em 01/08/2012 e, a vencer em 31/07/2013. Permanecem em vigor 
e inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial e demais aditamentos, que não 
colidirem com este termo aditivo. 

 SÉRGIO LUIZ JULIANO 
 Diretor Presidente  
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 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE 
CONTRATO 

 CONTRATO Nº 032/11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/11 - PROTOCOLO Nº 005/11
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONES.
DATA DO ENCERRAMENTO: 19/05/12
DATA DE ASSINATURA: 26/07/12

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 -Protocolo Nº 628/2012 
 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARM. S/A  para o item 01 no valor total de R$ 
8.446,20 (oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). 

Campinas, 25 de julho de 2012.
 WILSON NORATO DA SILVA 
 Presidente em exercício do HMMG 

 

  

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº 657/2012 
 Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda Epp-  para o item 01, no valor total de R$ 
12.000,00 (Doze Mil Reais). 

Campinas, 25 de julho de 2012.
 WILSON NORATO DA SILVA 
 Presidente em Exercício do HMMG 

 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÕES   
  Protocolo Nº.670/2012 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente ao conserto de oxímetro de pulso, 
rack extensor e monitor multiparâmetro marca Dixtal, com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal nº 8.666/93, Firma: Gamacamp Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de 
R$ 3.968,48 (Três mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Campinas, 25 de julho de 2012.
 WILSON NORATO DA SILVA. 

Presidente em exercício do HMMG.
 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO 
CONVÊNIO 002/2009 

 Processo Administrativo nº 022/2009 
 Objeto: Prorrogação da vigência. Conveniada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM-
PRESA ESCOLA - CIEE. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 31/07/2012.
 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS   
  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS o  Sr. MARCUS LUIZ COGLIATTI PINHAL , portador do  R.G. 
13.646.478-6,  a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para 
tratar de sua admissão no  cargo  Agente I - Atendimento e Informações , para o qual 
foi aprovado e classifi cado em  63º  lugar no Concurso Público 02/2010 desta empresa, 
sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como 
desistência da vaga.   

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS   
  Convite: 2012/17  - Objeto: Prestação de serviços de calibração de equipamentos para 
laboratório. Após aplicação do disposto no artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93 foi  Classifi-
cada : Digicrom Analítica Ltda. EPP, itens 01, 20, 21, 22, 25 e 26, valor total 4.199,11. 
Para os itens 04, 06, 09, 15 e 16 não houve proposta classifi cada. Vigência: 12 meses. 
O julgamento completo encontra-se no site www.sanasa.com.br.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/135  -  ELETRÔNICO . Objeto: Registro de preços de serviços de 
buffet. Comunicamos a homologação do pregão, pelo menor valor por item à empresa 
 MARQUES E AZEVEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME . Item 1 - 
R$ 40,669 p/ pessoa; Item 2 - R$ 40,669 p/ pessoa, pelo período de 12 (doze) meses. 
 

 Campinas, 26 de julho de 2012
  GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  Pregão Eletrônico nº 111/2012;  Empresa: Reforce Projetos e Montagens em Pultru-
dados Ltda; Preço Unitário Registrado; Objeto: Guarda corpo - fi bra de vidro - area 
operacional R$ 262,00/M; Grade piso fi bra de vidro injetada 38mm altura-instalada 
R$ 598,00/M2; Tampa fi bra s/requadro R$ 627,00/M2; Tampa fi bra c/requadro-insta-
lada R$ 682,00/M2; Escada marinheiro fi bra de vidro ate 9m - instalada R$ 616,00/M; 
Escada marinheiro fi bra de vidro acima 10m c/plat. Instalada R$ 731,00/M; Ata Re-
gistrada: 25/07/2012; Vigência: 12 meses.  

 GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

CARTA CONVITE Nº 08/2012
PROTOCOLO Nº 6.002 DE 12 DE JUNHO DE 2012

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES 
E PROPOSTAS

A Colsetec – Comissão de Licitações da Setec, após análise das documentações e pro-
posta apresentada, julgou habilitada a licitante Andréia Milani de Castro ME, sagran-
do-se vencedora do certame com a proposta de R$ 6,00 (seis reais) para cada refeição, 
correspondendo o valor total anual estimado de R$ 47.520,00.
O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal.

Campinas, 26 de julho de 2012 
LUÍS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente da Colsetec

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 42A. REUNIÃO ORDINÁRIA 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2012 (QUARTA-FEIRA), ÀS 18:00 

HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 
  PRIMEIRA PARTE  
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa. 
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário. 
3 - Comunicados dos Senhores Vereadores. 

 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA  
 Incluído na pauta, a requerimento de urgência nº 1169/12, devidamente aprovado: 
 01)  2ª discussão e votação do projeto de lei 162/12, processo 210.418, de autoria do 
Senhor Josias Lech, que "inclui como item obrigatório na cesta básica comercializada 
e fornecida por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho pelas empresas es-
tabelecidas no Município de Campinas, escovas dentais infantil e adulta, creme dental 
e fi o dental". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 

 Incluído na pauta, a requerimento de urgência nº 1172/12, devidamente aprovado: 
 02)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 36/12, processo 209.833, de 
autoria do Senhor Jorge Schneider, que "denomina Rua Luiz Pereira Madruga uma 
via pública do Município de Campinas". Parecer da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, favorável. 

 Incluído na pauta, a requerimento de urgência nº 1173/12, devidamente aprovado: 
 03)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 296/12, processo 210.844, de 
autoria do Senhor Jorge Schneider, que "declara 'Cidades Irmãs' as cidades de Campi-
nas e Salinas em Minas Gerais". 

 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno: 
 04)  2ª discussão e votação do projeto de lei 119/12, processo 210.228, de autoria do 
Senhor Petterson Prado, que "torna obrigatória, aos bares, danceterias, boates, salões de 
dança e estabelecimentos similares, a colocação de caixas em número sufi ciente para 
que o atendimento ao frequentador, na hora do pagamento de sua conta, seja realizado 
em prazo hábil e digno". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno: 

 05)  2ª discussão e votação do projeto de lei 164/11, processo 207.845, de autoria do 
Senhor Luiz Henrique Cirilo, que "obriga as farmácias instaladas no Município de Cam-
pinas, Estado de São Paulo a disponibilizarem recipientes para recolhimento de medica-
mentos vencidos, dando-lhes o devido encaminhamento, nos termos da resolução nº 306 
da ANVISA". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

 06)  1ª discussão e votação do projeto de lei 501/11, processo 209.626, de autoria do 
Senhor Thiago Ferrari, que "institui a instalação de pipódromos no Município de Cam-
pinas". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 

 07)  1ª discussão e votação, adiadas, do substitutivo total ao projeto de lei 623/09, pro-
cesso 198.382, de autoria do Senhor Cidão Santos, que "dispõe sobre a instalação de 
banheiros públicos e exploração da atividade de disponibilização de banheiros na Rua 
Treze de Maio e na área central do Município de Campinas e dá outras providências". 
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao substitutivo total. 

 08)  2ª discussão e votação do projeto de lei 111/12, processo 210.162, de autoria do 
Executivo Municipal, que "dispõe sobre a concessão de uso de parte de área pública 
institucional, de propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas à Casa Laudelina 
de Campos Mello 'Organização da Mulher Negra' e dá outras providências". Parecer 
da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. Parecer da Comissão de Política 
Urbana, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

 09)  1ª discussão e votação do projeto de lei 222/12, processo 210.657, de autoria do 
Senhor Zé do Gelo, que "dispõe sobre a instalação de coletores de lixo nos terminais 
de ônibus e estações de transferência no âmbito do Município de Campinas e dá outras 
providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 

 10)  1ª discussão e votação, com emenda, do projeto de lei 238/12, processo 210.693, 
de autoria do Executivo Municipal, que "altera o artigo 1º da lei nº 3.213, de 17 de 
fevereiro de 1965, que 'autoriza a Prefeitura Municipal a organizar a Companhia de 
Habitação Popular de Campinas (COHAB) e dá outras providências". Parecer da Co-
missão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto e emenda. 

 11)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 480/11, processo 209.494, de 
autoria da Senhora Leonice da Paz, que "institui no âmbito do Município de Campinas 
a Campanha 16 dias de ativismo pelo fi m da violência contras as mulheres, e dá outras 
providências". Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 

 12)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 535/11, processo 209.743, 
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de autoria do Senhor Petterson Prado, que "declara órgão de utilidade pública municipal a Associação 'Instituto Flor do Anhumas". Parecer da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, favorável. 

 13)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 122/12, processo 210.231, de autoria do Senhor Arly de Lara Romêo, que "denomina Rua Sílvio Bertolini uma via 
pública do Município de Campinas". Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 

 14)  Turno único de discussão e votação do projeto de lei 183/12, processo 210.517, de autoria do Senhor Arly de Lara Romêo, que "denomina Rua Francisco Cajado Filho uma 
via pública do Município de Campinas". Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 

 15)  Matérias adiadas de reunião anterior. 

 16)  Discussão e Votação da Ata.

 17)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente. 

 Campinas, 26 de julho de 2012 
 THIAGO FERRARI 

 Presidente 

 RELATÓRIO BIMESTRAL RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 REFERENTE AO 3° BIMESTRE DE 2012 

(Publicado Novamente por Incorreção) 

 

Data: 25/07/2012 15:10:32
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Sistema CECAM

3º Bimestre de 2012
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
Categ.Econ./Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Contas Redutoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS Dotação atual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
Categ.Econ./Fontes Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado
Pessoal/Encargos Sociais 67.677.000,00 67.677.000,00 9.983.816,77 9.983.816,77 11.015.532,03 11.015.532,03 10.103.691,61 10.103.691,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Enc. da Dívida Intern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Enc. da Dívida Extern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Desp. Correntes 21.612.953,00 21.612.953,00 11.443.355,88 3.183.749,48 1.706.017,19 2.775.364,58 1.008.379,66 2.554.143,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 1.850.000,00 1.850.000,00 502.772,65 160.841,80 6.608,00 88.985,76 17.707,00 9.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amort. do Refin. Div. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA TOTAL 91.139.953,00 91.139.953,00 21.929.945,30 13.328.408,05 12.728.157,22 13.879.882,37 11.129.778,27 12.667.652,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Campinas, 30 de junho de 2012 
 THIAGO DE MORAES FERRARI 

 PRESIDENTE 
 WANDERLEI ANTONIO SANVITO 

 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO 
 MARLI A. A. TAMBELLINI 

 CRC 1SP224167/O-0 - CONTADORA   

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE EXTRAVIO   
  CONFECÇÕES DI ROMA LTDA,  sede Avenida Iguatemi,Nº 777 - Q. 10 LT. 2 - VL. Brandina, CEP 13.092-500, nesta cidade de Campinas, Estado de SP, República Fede-
rativa do Brasil, inscrita no CNPJ-MF 51.313.179/0001-78, IE 244.178.758.114,  COMUNICA  O  EXTRAVIO  dos seguintes documentos fi cais: Livro Entrada, Saída, ICMS, 
IPI, Controle de Estoque, Livro Mod. 6, NF mod. 1 do n° 001 à 1.250, NF mod. D2 do n° 001 a 96.500, NF mod. E1 do n° 001 a 250, NF mod. C1 do n° 001 a 250, NF mod. 
B1 do n° 001 a 500, AIDF n° 1699, 1700, 1307, 7763 e a 1320, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.
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