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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO
DECRETO Nº 19.431 DE 07 DE MARÇO DE 2017 

 REESTRUTURA A COMISSÃO MUNICIPAL DE VALORES IMOBILIÁ-
RIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  o disposto no art. 84, VI, "a" da Constituição Federal;
 CONSIDERANDO  que a Planta Genérica de Valores é o conjunto de valores venais 
dos terrenos calculados a partir dos valores médios unitários apurados e calculados e 
deve representar a realidade urbana da cidade;
 CONSIDERANDO  a necessidade de apuração e atualização constante do valor do 
metro quadrado de terreno dos imóveis da cidade, estabelecido pelo art. 16A da Lei nº 
11.111, de 26 de dezembro de 2001;
 CONSIDERANDO  que a Administração Pública Municipal prioriza a participação perma-
nente de toda a sociedade, através de seus representantes, na obtenção desses elementos; e
 CONSIDERANDO , fi nalmente, as diretrizes e recomendações constantes da Portaria 
nº 511/2009, de 7 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades, em seu CAPÍTU-
LO VI - DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, em especial o disposto no art. 30,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica reestruturada a Comissão Municipal de Valores Imobiliários, criada pelo Decreto 
Municipal nº 14.135, de 1º de novembro de 2002, com o objetivo de analisar e discutir os 
valores médios unitários propostos para a atualização do valor do metro quadrado dos terrenos 
localizados na zona urbana do Município, para fi ns de tributação.
 Art. 2º  A Comissão Municipal de Valores Imobiliários terá caráter consultivo e, para cada 
revisão parcial, emitirá uma liberação parcial, e para a fi nalização da Planta Genérica de Valo-
res completa, apresentará um relatório fi nal, emitindo parecer sobre o trabalho desenvolvido.
 Art. 3º  A Comissão Municipal de Valores Imobiliários fi ca vinculada à Secretaria Municipal 
de Finanças.
 § 1º  A Presidência da Comissão Municipal de Valores Imobiliários será exercida pelo servi-
dor responsável pela área de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliá-
rias da Secretaria Municipal de Finanças.
 § 2º  Em caso de impedimento temporário do Presidente da Comissão a presidência será 
exercida por um representante titular da área de Avaliação Imobiliária da Secretaria Muni-
cipal de Finanças.
 § 3º  As deliberações e pareceres da Comissão Municipal de Valores Imobiliários serão sub-
metidos à apreciação do Diretor do Departamento de receitas imobiliárias da Secretaria 
Municipal de Finanças.
 Art. 4°  A Comissão Municipal de Valores Imobiliários será constituída por representantes 
de cada uma das seguintes entidades e na proporção abaixo:
I - Secretaria Municipal de Finanças - 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes;
II - Secretaria Municipal de Infraestrutura - 1 (um) titular e 1 (um) suplente;
III - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
IV - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
V - Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável - 1(um) titular e 1 (um) 
suplente;
VI - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Uni-
dade de Campinas - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
VII - Associação Regional da Habitação - HABICAMP - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
VIII - Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Delegacia Regional de Campinas) - 
CRECI - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
IX - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas - AEAC- 1(um) titular e 1 (um) 
suplente;
X - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo - SECOVI de Campinas - 1(um) titular e 1 (um) suplente;
XI - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SINDUSCON - 
Regional Centro-Leste - 1(um) titular e 1 (um) suplente.
 § 1º  O mandato dos membros da Comissão Municipal de Valores Imobiliários terá prazo 
indeterminado.
 § 2º  Os membros da Comissão serão indicados ou substituídos, a qualquer tempo, por meio 
de correspondência encaminhada ao Secretário Municipal de Finanças com antecedência à 
data de reunião ordinária regularmente agendada.
 § 3º  O Secretário Municipal de Finanças fará a publicação no Diário Ofi cial do Município 
dos representantes da Comissão Municipal de Valores Imobiliários, por meio de Resolução.
 Art. 4º  A Comissão se reunirá de acordo com a necessidade e periodicidade apontada pelo 
Presidente, nos termos do deliberado em sua primeira reunião.
 Art. 5º  O presidente e o Diretor do Departamento de Receitas imobiliárias encaminharão 
ao Secretário Municipal de Finanças até o dia 31 de julho de cada ano a deliberação fi nal 
da Comissão e a listagem corresponde, a fi m de permitir a fi nalização dos trabalhos e de-
mais providências para atendimento do prazo estabelecido no art.155 da Lei Orgânica do 
Município. 
 Art. 6º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal n° 
14.135, de 01 de novembro de 2002.
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA 

 Secretário de Finanças 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN  

 Secretário de Assuntos Jurídicos  
 Redigido da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo com os elementos constantes do protocolado 
nº 2017/10/5.553, em nome do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, e 
publicado na Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
  

 DECRETO Nº 19.432 DE 08 DE MARÇO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 

NO VALOR DE R$ 55.500,00 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 55.500,00 (Cinquenta 
e cinco mil e quinhentos reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas 
seguintes classifi cações:
 041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 04150 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
04.122.4011.1004 AQUISIÇÃO MANUT. E REFORMA DE BENS MOVEIS: MOB. E EQUIP. ADMINISTRA-
TIVOS
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 15.500,00
04.126.4010.1232 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TECNOL. DE INFOR. E COMUNICAÇÃO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 40.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .................................................................................................R$ 55.500,00 

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 04150 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
04.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................... R$ 5.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 10.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 40.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ..............................................................................................................R$ 55.500,00 

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

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo nº  PMC.2017.00001773-97/SMAJ  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 19.433 DE 08 DE MARÇO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$   81  .000,00 (  Oitenta e um   
mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 271000 SECR. MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. REDUZIDA  
 27110 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. RE-
DUZIDA 
04.122.1067.2019 CONTRATAR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 81.000,00

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 271000 SECR. MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. REDUZIDA  
 27110 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. RE-
DUZIDA 
04.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................. R$ 81.000,00

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

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo nº  PMC.2017.0000  4918  -  57  /  SMPDC  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 19.434 DE 08 DE MARÇO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 1º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 1.200.000,00 (Um mi-
lhão e duzentos mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte 
classifi cação:
 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
 12110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES 
26.452.3040.1270 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO URBANA
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339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.100.347 GERAL - TERMO DE COMPR. Nº0437-395-1982014/MIN.DAS CID./CEF .................... R $ 
1.200.000,00

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do Termo de Compr. 
nº0437-395-1982014/Min.das Cid./CEF.
 Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo nº  PMC.2017.00001104-89/SMT.  publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 19.435 DE 08 DE MARÇO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VA-
LOR DE R$ 249.296,29 (Duzentos e quarenta e nove mil e duzentos e noventa e seis reais 
e vinte e nove centavos) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA: 
 Artigo 1º -  Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 249.296,29 (Duzentos 
e quarenta e nove mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)  
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 I -  nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 271000  SEC.MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. REDUZIDA 
 27110  GABINETE DO SECRETÁRIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. 
REDUZIDA  
04.122.1067.2021  REALIZAR O CENSO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
339093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.100.321  GERAL - CONVÊNIO SICONV Nº 791890/2013-SDH/PR/PMC .................... R$ 10.901,28

 II -  nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso III, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 271000  SEC.MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. REDUZIDA 
 27110  GABINETE DO SECRETÁRIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E MOB. RE-
DUZIDA  
04.122.1067.2021  REALIZAR O CENSO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
339093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.100.321  GERAL - CONVÊNIO SICONV Nº 791890/2013-SDH/PR/PMC .................. R$ 238.395,01
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................R$ 249.296,29 

 Artigo 2º -  O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do Convênio 
SICONV nº 791890/2013-SDH/PR/PMC.
 Artigo 3º  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo nº  PMC.2017.00004023-40/SMPDR  publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

  

 RETIFICAÇÃO 
 DECRETO Nº 19.410 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 

  ONDE SE LÊ: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e tre-
zentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 231000  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DP DESENV. SUSTENTAVEL 
23110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
04. 128 .4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL.................................................................................................... R$ 2.300,00
 LEIA SÊ: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e tre-
zentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 231000  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DP DESENV. SUSTENTAVEL 
23110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
04. 122 .4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL.................................................................................................... R$ 2.300,00

 ONDE SE LÊ: 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 231000  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DP DESENV. SUSTENTAVEL 
23110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

04. 128 .4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL.................................................................................................... R$ 2.300,00
 LEIA SÊ: 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 231000  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DP DESENV. SUSTENTAVEL 
23110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
04. 122 .4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL................................................................................................... R$ 2.300,00
 

  

 RETIFICAÇÃO 
 DECRETO Nº 19413 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

  ONDE SE LÊ NO ARTIGO 1º: 
 III -  nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
10.301.1016.1137  REFORMA E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE
05.300.254  SAÚDE - AMPLIAÇÃO CENTRO SAÚDE CDHU-SICONV 753460.............. R$ 60.588,00
 LEIA SÊ NO ARTIGO 1º: 
 III -  nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
10.301.1016.1137  REFORMA E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE
 449093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
05.300.254  SAÚDE - AMPLIAÇÃO CENTRO SAÚDE CDHU-SICONV 753460.............. R$ 60.588,00
 

  

 RETIFICAÇÃO 
 DECRETO Nº 19403 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017 

  ONDE SE LÊ: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 485,00 (Quatrocentos 
e oitenta e cinco reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte 
classifi cação:
 151000  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 15110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
16.482.3043.1371  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL....................................................................... R$ 480,00 
 LEIA SÊ: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 485,00 (Quatrocentos 
e oitenta e cinco reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte 
classifi cação:
 151000  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 15110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
16.482.3043.1371  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS.
339092  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000  GERAL - TOTAL.......................................................................................................  R$ 485,00 
 
ONDE SE LÊ: 
 Artigo 2º -  O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 151000  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 15110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
16.482.3043.1371  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS.
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL - TOTAL......................................................................................................  R$ 480,00 
 LEIA SÊ: 
 Artigo 2º -  O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 151000  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 15110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
16.482.3043.1371  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS.
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL - TOTAL.......................................................................................................  R$ 485,00 
 

  

 RETIFICAÇÃO 
 DECRETO Nº 19418 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

 ONDE SE LÊ NO ARTIGO 1º: 
Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 3.343.895,33 (Três milhões e trezen-
tos e quarenta e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) 
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07140  DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA 
12.365.4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.264.016  EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO ANO - ANTERIOR ................... R$ 3.343.895,33
 LEIA SÊ NO ARTIGO 1º: 
Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 3.343.895,33 (Três milhões e trezen-
tos e quarenta e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) 
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07110  GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
12.365.4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.264.016  EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO ANO - ANTERIOR ................... R$ 3.343.895,33
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 EM 08 DE MARÇO DE 2017 

  De: Aparecida de Lourdes Antunes Campos 
 Protocolo nº 2010/10/10801 
 Assunto:Reavaliação Isenção de Imposto de Renda 
 À  vista da manifestação da Junta Médica Ofi cial da PMC à fl .45, e análise Jurídica 
à fl .48,acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl .49,  REVOGO  o 
benefício de Isenção de Imposto de Renda.
 Ao CAMPREV para prosseguimento. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 COMUNICADO 
 INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE ANÁLISE 

  Protocolos:  2016/18/00154, 2016/18/00155, 2016/18/00156, 2016/18/00157, 
2016/18/00158, 2016/18/00159, 2016/18/00160 e 2016/18/00161.
 Data de Entrada:  21/07/2016
 Localização:  Rua Papa Pelácio I, Gleba 20, Quarteirão 15234, Conjunto Habitacional Pa-
dre Anchieta.
 Natureza:  HMV-5
 Proprietário:  MRV Engenharia e Participações S/A.
Comunicamos a interrupção do prazo de análise dos protocolados em epígrafe considerando 
que o interessado apresentou novas vias de plantas e outros documentos que alteram subs-
tancialmente a proposta originária.
Portanto, o novo prazo a ser observado pelos técnicos do GAPE iniciar-se-á a partir de 
07/03/2017.
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 CRISTIANO FERREIRA DELING 

 Secretário Executivo do GAPE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2017   
  Processo Administrativo nº  PMC.2016.00007418-96
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 024/2017
 Objeto: Registro de preços de grades para bocas de lobo
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, 
comunica aos interessados a  SUSPENSÃO "SINE DIE" do procedimento licitatório em epí-
grafe. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação.
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Departamento Central de Compras-Diretor  
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS 

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão nº 034  /2017 -   Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2016.00005252-
55 -  Interessado :Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de enriquecedor em pó sabor morango e chocolate em pó - 
 Recebimento das Propostas dos itens 01 a 04 : das 08h do dia 22/03/17 às 09h30min do 
dia 23/03/17 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 04 : a partir das 09h30min do dia 
23/03/17 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h00min do dia 23/03/17 -  Dispo-
nibilidade do Edital : a partir de 09/03/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Barrozo pelo telefone (19) 2116-0916.
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2016.00008874-16
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2017
 Objeto: Registro de Preços de madeiras.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do dis-
posto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado 
com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações, HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 009/2017, referente ao objeto em epí-
grafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 01 (R$ 158,00) , 
02 (R$ 210,00), 03 (R$ 158,00), 04 (R$ 210,00), 05 (R$ 43,00), 06 (R$ 60,75), 07 (R$ 
67,50), 08 (R$ 148,50), 09 (R$ 101,25), 10 (R$ 60,75), 1  1 (R$ 101,25), 12 (R$ 94,50), 13 (R$ 
11,25), 14 (R$ 16,88), 15 (R$ 216,00), 16 (R$ 162,00), 17 (R$ 194,40), 18 (R$ 172,80), 19 (R$ 
44,55), 20 (R$ 113,40), 21 (R$ 162,00), 22 (R$ 194,40), 23 (R$ 216,00) e  24 (R$ 302,40), 
ofertados pela empresa adjudicatária   D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - ME  .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal 
- SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização 
de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 9º do 
Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, previamente à 
emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 ANULAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2016.00009984-04
 Interessado: Secretaria Municipal deCultura
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 007/2017
 Objeto: Contratação de empresa para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comuta-
do (STFC), para Discagem Direta de Ramais (DDR), nas modalidades local e Longa 

Distância Nacional (LDN).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, considerando a 
existência de vício no edital licitatório, e com fulcro no  caput  do artigo 14, do Decreto 
Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, ANULO  o Pregão Eletrônico nº 007/2017, 
concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/
SP, em dias úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO   

 Processo Administrativo PMC.2016.00002613-39
Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8o, inciso V, do Decreto Municipal no18.099/2013,  AUTORIZO , com fulcro 
na Ata de Registro de Preços nº399/2016, a despesa no valor total de  R$ 27.489,60 
(vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) a favor 
da empresa  RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP  .  
destinada à aquisição de 2.988 pacotes de café tradicional torrado, moído, em em-
balagem a vácuo de 500gs e com fulcro na Ata de Registro de Preços nº386/2016, a 
despesa no valor total de  R$ 12.532,80 (doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e 
oitenta centavos) a favor da empresa  F. G. JUNIOR & CIA LTDA. - EPP.  destinada 
à aquisição de 5.222 pacotes de açúcar refi nado.
Publique-se. À Assessoria Técnica desta Secretaria para emissão dos empenhos e, em 
seguida, ao Departamento Administrativo da SMA para as demais providências.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS   
 Processo Administrativo n.º  15/10/35671  Interessado  Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  Termo de  Convênio  n.º 185/16  Conveniado:  PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO BENTO DO UNA  CNPJ nº  10.091.577/0001-00  Objeto:  Cessão da 
funcionária Ana Nery Cordeiro Lopes  Prazo:  até 31/12/2017  Assinatura:  05/12/2016.

 Processo Administrativo n.º  17/10/00263  Interessado  Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos  Termo de  Convênio  n.º 01/17  Conveniado:  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV  CNPJ nº  06.916.689/0001-85 
 Objeto:  Cessão de servidores  Prazo:  24 meses  Assinatura:  08/02/2017. 

 Processo Administrativo n.º  16/10/03318  Interessado  Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Segurança Alimentar  Termo de Convênio n.º  158/16  Conve-
niada:  CENTRO DE CONTROLE E INVESTIGAÇÃO IMUNILÓGICA DR. AN-
TÔNIO CARLOS CORSINI  CNPJ nº  54.695.440/0001-30  Termo de Aditamento 
de Convênio  n.º  01/17  Objeto do Aditamento:  Inclusão do item 1.4 no termo de 
convênio nº 158/16  Assinatura:  02/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  13/10/31810  Interessado:  Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 199/13  Contratada:  TELEFÔNI-
CA BRASIL S/A  CNPJ nº  02.558.157/0001-62  Termo de Contrato n.º  221/13  Termo 
de Aditamento   n.º  22/17  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 
12 meses, a partir de 27/01/2017  Valor:  R$ 82.341,70  Assinatura:  27/01/2017.

 Processo Administrativo n.º  16/10/17586  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 002/17.  Ata de Registro de Preços n.º  94/17 
 Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR S.A.  CNPJ nº  12.420.164/0003-19  Objeto : 
Registro de Preços de medicamentos na forma de solução injetável (enoxaparina)  Pre-
ço Unitário:  Itens 01 (R$ 16,00), 02 (R$ 19,00), 03 (R$ 23,57) e 04 (R$ 9,50)  Prazo  : 
 12 meses  Assinatura:  08/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00000814-38  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  Modalidade  :  Pregão Eletrônico 
n.º 269/16.  Ata de Registro de Preços n.º  89/17  Detentora da Ata:  AUGUSTO CE-
SAR MAKOUL GASPERIN ME  CNPJ nº  09.263.279/0001-70  Objeto : Registro de 
Preços de eletroeletrônicos  Preço Unitário:  itens 12 (R$ 830,00), 17 (R$ 3.070,00),22 
(R$ 300,00) e 25 (R$ 3.800,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  07/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00000814-38  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  Modalidade  :  Pregão Eletrônico 
n.º 269/16.  Ata de Registro de Preços n.º  90/17  Detentora da Ata:  ARDO DO BRA-
SIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS  CNPJ nº  10.656.610/0001-00  Ob-
jeto : Registro de Preços de eletroeletrônicos  Preço Unitário:  item 06 (R$ 777,80) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  07/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00000814-38  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  Modalidade  :  Pregão Eletrô-
nico n.º 269/16.  Ata de Registro de Preços n.º  91/17  Detentora da Ata:  VALLE 
COMERCIAL LTDA  CNPJ nº  02.257.228/0001-97  Objeto : Registro de Preços de 
eletroeletrônicos  Preço Unitário:  itens 03 (R$ 349,95) e 04 (R$ 560,00)  Prazo  :  12 
meses  Assinatura:  07/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00000814-38  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  Modalidade  :  Pregão Eletrônico 
n.º 269/16.  Ata de Registro de Preços n.º  92/17  Detentora da Ata:  ITACA EIRELI 
- ME  CNPJ nº  24.845.457/0001-65  Objeto : Registro de Preços de eletroeletrôni-
cos  Preço Unitário:  itens 07 (R$ 130,00), 11 (R$ 580,00), 13 (R$ 508,49) e 23 (R$ 
130,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  07/03/2017.
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 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00000814-38  Interessado  :  Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 
269/16.  Ata de Registro de Preços n.º  93/17  Detentora da Ata:  RLP DE ANGELI ME 
 CNPJ nº  22.865.748/0001-90  Objeto : Registro de Preços de eletroeletrônicos  Preço Uni-
tário:  itens 16 (R$ 430,00) e 21 (R$ 100,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  07/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00002271-57  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Administração  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 211/16  Contratada:  A. 
TELECON TELEINFORMÁTICA LTDA.  CNPJ nº  37.166.592/0001-26  Termo de 
Rerratificação n.º  01/17  Objeto da rerratificação  :  Alteração dos valores dos Itens 
05, 06, 07 e 08 do termo de contrato nº 145/16, com a consequente alteração do valor 
total do contrato, que passa a ser de R$ 213.664,64 (duzentos e treze mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)  Assinatura:  08/03/2017

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 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° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal  CONVOCA  
seus Conselheiros Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião  ORDINÁRIA  do 
CMDCA a se realizar em sua sede situada à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 - Centro.
Data:  14  /03  /2017 
Hora:  14  h00 
 PAUTA 
 Expediente: 
1- Leitura, discussão e aprovação da ata de fevereiro de 2017
2- Informes: 
Justifi cativas de ausência
Encerramento do Atendimento do Projeto Bate Lata executado pela Fundação Jari 
Alteração na representação do CMDCA - Portaria nº 87702/2017
Indicados pelas Secretarias para a gestão da parceria com o CMDCA
 Ordem do dia: 
1- Alteração do nome da Comissão de Proteção Básica
2- Revalidação de registro junto ao CMDCA.
3- Solicitação de concessão inicial de registro do  Centro Integrado de Artes e Ofícios 
Prof. Dirce Simões 
4- Solicitação de concessão de registro defi nitivo da  Associação de Assistência Social 
Bom Pastor 
5- Solicitação de prorrogação para apresentação do relatório qualiquantitativo, para 
fi ns de concessão de registro defi nitivo, do  PAICA.  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MARIA JOSÉ GEREMIAS 

 Vice-Presidente do CMDCA 
  

 COMUNICADO 
 COMISSÕES DE SELEÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 02/2017 

- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DOMICÍLIO 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - 

GRUPOS REMANESCENTES 
 A Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 81, VI da Lei Orgânica de Campinas, Decreto 
Municipal n.º 18.099/2013 e suas alterações, na qualidade de gestora da Política de 
Assistência Social no Município de Campinas, e conforme disposto no artigo 14 do 
EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 02/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E 
SUAS FAMÍLIAS - GRUPOS REMANESCENTES,
RESOLVE:
Tornar público os nomes dos membros das COMISSÕES DE SELEÇÃO, represen-
tantes das áreas técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança 
Alimentar, quais sejam, a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC e o 
Departamento de Operações de Assistência Social - DOAS e da Secretaria Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida, designados a analisar, 
aprovar e classifi car o(s) plano(s) de trabalho contido(s) na(s) proposta(s) apresenta-
das para o EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 02/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - GRUPOS REMANESCENTES,
 Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC: 
- Isabela Ruiz - Matrícula: 132262-1
 Departamento de Operações de Assistência Social - DOAS: 
- Maria Angélica Bossolane Batista - Matrícula:106165-8
- Maria Aparecida G. O. M. Barbosa - Matrícula: 126839-2
 Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 
- Paulo Renato Alves Guimarães - Matrícula: 128464-9    
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO- CMI
 ATOS DO CMI 

 O Conselho Municipal do Idoso (CMI), no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 14.403 de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778 de 26 
de março de 2014, convoca seus Conselheiros Titulares e convida os Suplentes e os 
interessados para participar da Assembleia Geral Ordinária do CMI a realizar-se dia 
 1  3   d  e   março   de 201  7   às 13:30 horas 
 Local: Casa dos Conselhos 
 Endereço: Rua Ferreira Penteado, 1.331 - Centro - Campinas/ SP 
 Pauta: 
01) Apresentação dos presentes e justifi cativas dos ausentes
02) Destaques e aprovação da ata da reunião ordinária de 13 fevereiro de 2017.
03) Devolutivas das Comissões;
Comissão de Politicas Públicas e Violência 
Comissão de Legislação e Registro
Comissão do FMPIC
Comissão de Eventos
Comissão de Diagnóstico 

Comissão de ILPI
04) Demonstrativo do FMPIC
05) Informe gerais 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 SANDRA MARGARETH ZAMPOLA 

 Presidente do Conselho Municipal do Idoso 
  

 PORTARIA SMASA N° 17, DE 08 DE MARÇO DE 2017    
A Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, no uso das atri-
buições de seu cargo e, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação e que defi ne dire-
trizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações 
da sociedade civil,
 RESOLVE: 
 Art. 1º  - Nomear Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias entre a Ad-
ministração Pública e Organizações da Sociedade Civil -  SERVIÇOS COMPLE-
MENTARES PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  - no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar de Cam-
pinas, constituída pelos seguintes servidores:
I. Clotilde Lopes Miranda - Matrícula nº 126.925-9;
II. Marcelo Penteado Ferraz de Campos - Matrícula nº 127.250-0;
III. Matheus Ifanger Albrecht - Matrícula nº 127.142-3;
IV. Rita Maria Manjaterra Khater - Matrícula nº 95.252-0;
V. Paulo Renato Alves Guimarães - Matrícula nº 128.464-9;
VI. Cristiane Silva Vieira Costa - Matrícula 102.098-6. 
Art. 2º  - A comissão de monitoramento e avaliação é o órgão colegiado destinado 
a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil 
mediante termo de colaboração, constituído por ato publicado em meio ofi cial de co-
municação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, nos 
termos do artigo 59 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. 
 Art. 3º  - Cabe à comissão de monitoramento e avaliação homologar o relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração 
emitido pela administração pública, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.
 Parágrafo Único.  Para homologação do relatório técnico de monitoramento e avalia-
ção será necessária a presença e assinatura de pelo menos 04 (quatro) membros desta 
Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
Art. 4º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar 
  

 PORTARIA SMASA N° 18, DE 08 DE MARÇO DE 2017    
A Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, no uso das atri-
buições de seu cargo e, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação e que defi ne dire-
trizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações 
da sociedade civil,
 RESOLVE :
 Art. 1º    -    Nomear   como Gestora das Parcerias entre a Administração Pública e Orga-
nizações da Sociedade Civil -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATEN-
DIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  - no âmbito da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Segurança Alimentar de Campinas, nos termos da Lei nº 
13.019/14, Artigo 2º, inciso VI, a servidora  Eliane Márcia Martins Tortello, Matrí-
cula Nº 110.281-8 .
 Art. 2º  - Ao gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de termo de colaboração, são atribuídos poderes de controle e fi scalização, nos 
termos do artigo 61 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar 
  

 DESPACHO AUTORIZATIVO - DISPENSA DE 
CHAMAMENTO - SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA 

ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 Despacho expedido pela Secretária Municipal de Assistência Social e 

Segurança Alimentar em 08/03/2017 
  Protocolo n.º  2017/10/3061
 Interessado:  Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas - APASCAMP
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas - APASCAMP é ins-
crita no CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são 
voltadas e vinculadas a serviços de assistência social e a descontinuidade da oferta pela 
organização da sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 169/198, 200/201 e 202, que indicam a ausên-
cia de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Com-
plementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a Associação de Pais 
e Amigos de Surdos de Campinas - APASCAMP, nos moldes da minuta aprovada e 
rubricada às fl s. 154/166, com dispensa de chamamento, conforme extrato de justi-
fi cativa em anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Muni-
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cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e a Associação de Pais e Ami-
gos de Surdos de Campinas - APASCAMP, inscrita no CNPJ n.º 54.671.557/0001-83, 
bem como a consequente despesa de R$ 88.483,20 (oitenta e oito mil quatrocentos e 
oitenta e três reais e vinte centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de 
colaboração até 31 de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado que a 
OSC possui convênio vigente para atendimento de 60 usuários com defi ciência auditiva;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
 Considerando  a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de territórios para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
 Considerando  a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
 Considerando  a situação social, econômica e física das pessoas com defi ciência au-
ditiva já atendidas por esta OSC, a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação 
feito com cada uma delas e suas famílias (de obtenção de alguns resultados a médio 
e longo prazo), e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar prejuízo 
aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a Associação de Pais e Ami-
gos de Surdos de Campinas - APASCAMP, para a continuidade dos atendimentos a 
estes usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prossegui-
mento dos resultados obtidos com o atendimento. Salientamos, também, que o objeto 
consiste na execução dos serviços socioassistencias regulamentados, ou seja, aqueles 
cujo objetivo seja a habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência e de promoção 
a sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, 
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, em conformidade 
com o inciso I, § 2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/3067
 Interessado : ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 
AUTISTAS DE CAMPINAS
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a OSC ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DOS AUTISTAS DE CAMPINAS é inscrita no CMAS e cadastrada no CNEAS, o 
serviço é regulamentado, as atividades são voltadas e vinculadas a serviços de assis-
tência social e a descontinuidade da oferta pela organização da sociedade civil apre-
senta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
C onsiderando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 160/189, 191/192 e 193, que indicam a ausência de óbi-
ces jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Complementar para 
Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a ADACAMP - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS DE CAMPINAS, nos moldes da minuta 
aprovada e rubricada às fl s. 146/158, com dispensa de chamamento, conforme extrato de 
justifi cativa em anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o ADACAMP - ASSOCIA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS DE CAMPINAS, inscrito 
no CNPJ n.º 59.002.733/0001-08, bem como a consequente despesa de R$ 176.966,40 
(cento e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), com 
vigência a partir da assinatura do termo de colaboração até 31 de março de 2018, para 
a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.
  

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado 
que a OSC possui convênio vigente para atendimento de 120 usuários com autismo;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 

como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com autismo já aten-
didas por esta OSC, a decorrente difi culdade de mobilidade, a natureza do trabalho de 
habilitação e reabilitação feito com cada uma delas e suas famílias (de obtenção de 
alguns resultados a médio e longo prazo), e que a interrupção ou mudança no atendi-
mento pode causar prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporciona-
dos pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC ADACAMP - AS-
SOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS DE CAMPINAS, 
para a continuidade dos atendimentos a estes usuários, assegurando a qualidade das 
ações ofertadas, manutenção e prosseguimento dos resultados obtidos com o atendi-
mento. Salientamos, também, que o objeto consiste na execução dos serviços socioas-
sistencias regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a habilitação e reabili-
tação da pessoa com defi ciência e de promoção a sua inclusão à vida comunitária, no 
enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma articulada ou não com ações 
educacionais ou de saúde, em conformidade com o inciso I, § 2º do artigo 18 da Lei 
Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/3062
 Interessado : FUNDAÇÃO SINDROME DE DOWN
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a OSC FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN é inscrita no CMAS e cadas-
trada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são voltadas e vinculadas 
a serviços de assistência social e a descontinuidade da oferta pela organização da 
sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 168/182, 184/185 e 186, que indicam a au-
sência de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço 
Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a FUNDAÇÃO 
SÍNDROME DE DOWN, nos moldes da minuta aprovada e rubricada às fl s. 154/166, 
com dispensa de chamamento, conforme extrato de justifi cativa em anexo, e com fun-
damento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o FUNDAÇÃO SÍNDRO-
ME DE DOWN, inscrito no CNPJ n.º 52.366.838/0001-05, bem como a consequente 
despesa de R$ 132.724,80 (cento e trinta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e 
oitenta centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de colaboração até 31 
de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.
  

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado 
que a OSC possui convênio vigente para atendimento de 90 usuários com vários tipos 
de defi ciência;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com vários tipos de defi -
ciência já atendidas por esta OSC, a decorrente difi culdade de mobilidade, a natureza do 
trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma delas e suas famílias (de melho-
ras a médio e longo prazo), e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar 
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC FUNDAÇÃO SÍN-
DROME DE DOWN, para a continuidade dos atendimentos a estes usuários, assegu-
rando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento dos resultados 
obtidos com o atendimento. Salientamos, também, que o objeto consiste na execução 
dos serviços socioassistencias regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a 
habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência e de promoção a sua inclusão à 
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma articu-
lada ou não com ações educacionais ou de saúde, em conformidade com o inciso I, § 
2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/3059
 Interessado : instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
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vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a OSC Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores é inscrita no CMAS e 
cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são voltadas e vincu-
ladas a serviços de assistência social e a descontinuidade da oferta pela organização da 
sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 148/160, 162/163 e 164, que indicam a ausên-
cia de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Com-
plementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com o Instituto Campineiro 
dos Cegos Trabalhadores, nos moldes da minuta aprovada e rubricada às fl s. 133/145, 
com dispensa de chamamento, conforme extrato de justifi cativa em anexo, e com fun-
damento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o Instituto Campineiro dos 
Cegos Trabalhadores, inscrito no CNPJ n.º 46.050.217/0001-07, bem como a conse-
quente despesa de R$ 88.483,20 (oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais 
e vinte centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de colaboração até 31 
de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.
  

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado que 
a OSC possui convênio vigente para atendimento de 60 usuários com defi ciência visual;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com defi ciência visu-
al já atendidas por esta OSC, a decorrente difi culdade de mobilidade, a natureza do 
trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma delas e suas famílias (de 
obtenção de alguns resultados a médio e longo prazo), e que a interrupção ou mudan-
ça no atendimento pode causar prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços 
proporcionados pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC Instituto Campineiro 
dos Cegos Trabalhadores, para a continuidade dos atendimentos a estes usuários, asse-
gurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento dos resultados 
obtidos com o atendimento. Salientamos, também, que o objeto consiste na execução 
dos serviços socioassistencias regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a 
habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência e de promoção a sua inclusão à 
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma articu-
lada ou não com ações educacionais ou de saúde, em conformidade com o inciso I, § 
2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/3061
 Interessado : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições atividades são voltadas e vinculadas 
a serviços de assistência social e a descontinuidade da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas é inscrita no 
CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as da oferta pela orga-
nização da sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 183/197, 199/200 e 201, que indicam a ausên-
cia de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Com-
plementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Campinas, nos moldes da minuta aprovada e rubricada 
às fl s. 168/180, com dispensa de chamamento, conforme extrato de justifi cativa em 
anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Campinas, inscrita no CNPJ n.º 46.079.281/0001-10, bem como 
a consequente despesa de R$ 132.724,80 (cento e trinta e dois mil setecentos e vinte 
e quatro reais e oitenta centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de 
colaboração até 31 de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado 
que a OSC possui convênio vigente para atendimento de 90 usuários com vários tipos 
de defi ciência;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de territórios para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com vários tipos de 
defi ciência já atendidas por esta OSC, a natureza do trabalho de habilitação e reabi-
litação feito com cada uma delas e suas famílias (de obtenção de alguns resultados a 
médio e longo prazo), e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar 
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Campinas, para a continuidade dos atendimentos a estes 
usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento 
dos resultados obtidos com o atendimento. Salientamos, também, que o objeto consis-
te na execução dos serviços socioassistencias regulamentados, ou seja, aqueles cujo 
objetivo seja a habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência e de promoção a 
sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de 
forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, em conformidade com 
o inciso I, § 2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/2883
 Interessado : CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência  
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a OSC CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS é inscrita no 
CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são voltadas 
e vinculadas a serviços de assistência social e a descontinuidade da oferta pela orga-
nização da sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 167/181, 183/184 e 185, que indicam a ausên-
cia de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Com-
plementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a CASA DA CRIANÇA 
PARALÍTICA DE CAMPINAS, nos moldes da minuta aprovada e rubricada às fl s. 
153/165, com dispensa de chamamento, conforme extrato de justifi cativa em anexo, e 
com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo 
de Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o CASA DA CRIANÇA 
PARALÍTICA DE CAMPINAS, inscrita no CNPJ n.º 46.042.370/0001-92, bem como 
a consequente despesa de R$ 132.724,80 (cento e trinta e dois mil setecentos e vinte 
e quatro reais e oitenta centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de 
colaboração até 31 de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado que 
a OSC possui convênio vigente para atendimento de 90 usuários com defi ciência física;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com defi ciência física 
já atendidas por esta OSC, a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação feito 
com cada uma delas e suas famílias (de obtenção de alguns resultados a médio e longo 
prazo), e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar prejuízo aos usu-
ários e regressão em alguns avanços proporcionados pela assistência;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC CASA DA CRIAN-
ÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS, para a continuidade dos atendimentos a estes 
usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento 
dos resultados obtidos com o atendimento. Salientamos, também, que o objeto consis-
te na execução dos serviços socioassistencias regulamentados, ou seja, aqueles cujo 
objetivo seja a habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência e de promoção a 
sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de 
forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, em conformidade com 
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o inciso I, § 2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 

 Protocolo n.º  2017/10/3057
 Interessado : CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CA-
PRIOTTI
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço Complementar 
para Atendimento às Pessoas com Defi ciência
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço Complementar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência e a especifi -
cidade do perfi l de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos 
vínculos já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 
visto que a OSC CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CA-
PRIOTTI é inscrita no CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, 
as atividades são voltadas e vinculadas a serviços de assistência social e a desconti-
nuidade da oferta pela organização da sociedade civil apresenta dano mais gravoso à 
integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 136/150, 152/153 e 154, que indicam a ausên-
cia de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço Comple-
mentar para Atendimento às Pessoas com Defi ciência com a CENTRO EDUCACIO-
NAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI, nos moldes da minuta aprovada 
e rubricada às fl s. 122/134, com dispensa de chamamento, conforme extrato de justi-
fi cativa em anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014

Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomedações contidas nos pa-
receres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com fundamento 
no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de Cola-
boração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o CENTRO EDUCACIONAL INTE-
GRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI, inscrito no CNPJ n.º 51.903.532/0001-70, bem 
como a consequente despesa de R$ 132.724.80 (cento e trinta e dois mil setecentos e 
vinte e quatro reais e oitenta centavos), com vigência a partir da assinatura do termo de 
colaboração até 31 de março de 2018, para a integral execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço Complementar para Atendimento às 
Pessoas com Defi ciência:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado 
que a OSC possui convênio vigente para atendimento de 90 usuários com varios tipos 
de defi ciência;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção so-
cial e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos 
referidos usuários;
Considerando a especifi cidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo de defi ciên-
cia, os vínculos estabelecidos com os profi ssionais e com o local de atendimento, bem 
como a necessidade de organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com vários tipos de 
defi ciência já atendidas por esta OSC, a natureza do trabalho de habilitação e reabili-
tação feito com cada uma delas e suas famílias (de melhoras a médio e longo prazo), 
e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar prejuízo aos usuários e 
regressão nos resultados já obtidos;
Afi rmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC CENTRO EDUCA-
CIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI, para a continuidade dos aten-
dimentos a estes usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção 
e prosseguimento dos resultados obtidos com o atendimento. Salientamos, também, 
que o objeto consiste na execução dos serviços socioassistencias regulamentados, ou 
seja, aqueles cujo objetivo seja a habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência 
e de promoção a sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites exis-
tentes para estes, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, 
em conformidade com o inciso I, § 2º do artigo 18 da Lei Federal nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009. 
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar 
  

 DESPACHO AUTORIZATIVO - DISPENSA DE 
CHAMAMENTO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
 Despacho expedido pela Secretária Municipal de Assistência Social e 

Segurança Alimentar em 08/03/2017 
  Protocolo n.º  2016/10/44301
 Interessado:  Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. Antônio Carlos Corsini
 Objeto:  Dispensa de Chamamento  -  Termo de Colaboração - Serviço de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes
Considerando as justifi cativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada 
do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institu-
cional para Crianças e Adolescentes e a especifi cidade do perfi l de vulnerabilidade do 
público atendido, bem como a manutenção dos vínculos já estabelecidos para assegu-
rar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016, 

visto que o Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. Antônio Carlos Corsini é 
inscrito no CMAS e cadastradono CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são 
voltadas e vinculadas a serviços de assistência social e a descontinuidade da oferta pela 
organização da sociedade civil apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando os Pareceres jurídicos exarados nos autos e a sugestão da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 210/241, 243/244 e 245, que indicam a au-
sência de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes com o Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. 
Antônio Carlos Corsini, nos moldes da minuta aprovada e rubricada às fl s. 192/203, 
com dispensa de chamamento, conforme extrato de justifi cativa em anexo, e com fun-
damento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014
Considerando terem sido atendidas as condicionantes e recomendações contidas nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  AUTORIZO,  com funda-
mento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, a celebração do  Termo de 
Colaboração  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar  e o Centro de Controle e Investi-
gação Imunológica Dr. Antônio Carlos Corsini, inscrita no CNPJ n.º 54.695.440/0001-
30, bem como a consequente despesa de R$ 1.150.242,60 (hum milhão cento e 
cinquenta mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), com vigência a 
partir da assinatura do termo de colaboração até 31 de março de 2018, para a integral 
execução dos objetos pactuados.
Admite-se a impugnação à presente justifi cativa, no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.
Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação, 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica, 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo pró-
prio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

 EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem 
como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Segurança Alimentar, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifi caram a 
dispensa de chamamento público, para o Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade - Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes:
Nos termos do processo administrativo objeto desta justifi cativa, fi cou demonstrado 
que a OSC possui convênio vigente para atendimento de 20 crianças e adolescentes;
Que o presente Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) 
já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil,
 Considerando  que, com base no artigo 100, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
são crianças e adolescentes seres em peculiar condição de desenvolvimento, com ne-
cessidade de estabelecimento de vínculos fi rmes e estáveis para assegurar crescimento 
saudável, tanto sob o aspecto físico como emocional;
 Considerando  que, sempre que se fez necessária a transferência, observa-se o impacto 
negativo que isso causa nos sujeitos, causando-lhes sofrimento emocional e conse-
quente desorganização, prejudicando o desempenho escolar, evasões do serviço de 
acolhimento e mudanças bruscas de comportamento, em alguns casos, irreversíveis;
  Faz-se importante a dispensa do chamamento para organizações da sociedade civil 
que executam programa de acolhimento, como forma de assegurar que não haja rom-
pimentos de vínculos entre as crianças e adolescentes ou jovens acolhidos com seus 
pares, com os educadores e equipes técnicas com os quais convivem diariamente, vez 
que a mudança de espaço e, consequentemente, de referências afetivas, pode causar 
signifi cativo impacto no desenvolvimento das ações.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal 
n.º 13.019/2014, bem como as disposições específi cas  Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado neste processo administrativo. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA NAED SUDOESTE N° 02/2017   
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Sudoeste, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 5°, inciso II, da Resolução SME 05/2011, de 08 de abril de 2011, 
RESOLVE:
 Art. 1°  Nomear a seguinte Comissão para análise e emissão de parecer sobre o pedido 
de credenciamento/autorização de funcionamento da Unidade Educacional  ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL FELIZ INFÂNCIA,  CNPJ nº 26.065.808/0001-40 , 
 situada na Rua Vasco Joaquim Smith Vasconcelos, n° 97, Jardim do Lago, Campinas-
-SP, Cep. 13.050-014, conforme processo sob protocolo de nº 16/10/35203:
I- Eliseu Muniz dos Santos, matrícula nº 119.944-7;
II - Débora Barbosa da Silva Sanchez, matrícula n° 120.054-2 e
III- Jane Gerodo Garcia, matrícula 119.581-6.
 Art. 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MARCUS VENÍCIUS DE BRITO COELHO  

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação - NAED Sudoeste 
  

 COMUNICADO SME Nº 56/2017   
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e atendendo 
ao disposto na Lei Municipal Nº 12.987/2007, de 28 de junho de 2007, e na Resolução 
SME Nº 03/2016, de 15 de fevereiro de 2016,
 COMUNICA: 
 1.  A abertura de processo seletivo interno relativo à substituição de  SUPERVISOR 
EDUCACIONAL  no Núcleo de Ação Descentralizada - NAED Noroeste .  
 2.  A inscrição dos profi ssionais, em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de 
Campinas, deverá ocorrer de acordo com o disposto na Resolução SME nº 03/2016, 
de 15 de fevereiro de 2016.
 3.  A inscrição dos profi ssionais realizar-se-á no NAED Noroeste, localizado à rua 
Ibirapuera s/ nº, Jd Londres, Campinas-SP.
 4. O cargo para substituição de especialista e a respectiva unidade e/ou bloco de unida-
des educacionais compreendem:
 Cargo:  Supervisor Educacional 
 Período:  Manhã/Tarde
 Unidade  Educacional:  
Bloco 09 - Naed Noroeste
CEI Hermínia Ricci
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CEI Marília Martorano do Amaral
CEI Octávio César Borghi
CEI Conceição Anita Ferreira Girondo
Recanto Infantil Picolé 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
 RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 08 DE MARÇO DE 2017 

  Protocolo n°   2017/1  0/  5769   -   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado : Maria do Carmo Ramos
 À CSA 
Solicita, Maria do Carmo Ramos, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº   2012/25/524  . 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
“ XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;” 
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 08 DE MARÇO DE 2017 

  Protocolo n°   2017/1  0/6140   -   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado : Izabel Teixeira da Silva
 À CSA 
Solicita, Izabel Teixeira da Silva, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo Ad-
ministrativo nº   1998/30/159  . 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
“ XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;” 
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC.2016.00005425-16
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto : Pregão Eletrônico nº 390/2016
 Objeto : Aquisição de caixa térmica, botijão térmico e gastronorm.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa:
 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.  no valor 
de R$ 43.620,00 (quarenta e três mil seiscentos e vinte reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; 
2. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
 RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº.  2016/10/36.634.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade:  
Amil nº. 05/2017.  Contratada:  CORPORATE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPA-
CIONAL LTDA.  Termo de Contrato nº.  04/2017.  Objeto:  Contratação de empresa 
prestadora de serviços na área de saúde, com o objetivo de realizar exame denominado 
"teste vocal" para os professores da FUMEC/CEPROCAMP.  Valor:  R$ 7.000,00.  As-
sinatura:  03/03/2017.  Vigência:  Até durarem os quantitativos estimados de exames 
ou até o limite máximo de 12 meses (03/03/2017 a 02/03/2018).
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
  

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº.  2016/10/41.972.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade:  
Contratação Direta nº. 01/2017.  Contratada:  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS.  Termo de Contrato nº.  
02/2017.  Objeto:  Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a ser 
prestado junto às unidades da Fumec.  Valor:  R$ 133.020,00.  Assinatura:  01/03/2017. 
 Vigência:  12 meses a contar da data de sua assinatura (01/03/2017 a 28/02/2018).
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
  

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº.  2016/10/38.357.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade:  
Pregão Eletrônico nº. 06/2017.  Contratada:  TRÍADE PANIFICADORA LTDA - ME. 
 Termo de Contrato nº.  04/2017.  Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento 
de KITS LANCHES destinados ao atendimento dos alunos matriculados no CEPRO-
CAMP e suas unidades.  Valor:  R$ 799.000,00.  Assinatura:  01/03/2017.  Vigência:  
12 meses a contar do início da ordem de serviços (01/03/2017 a 28/02/2018).
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 001/2014) 

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, com 
base no Atestado de Saúde Ocupacional emitido pela TBS Assessoria em Medicina 
do Trabalho e Fisioterapia Ocupacional, COMUNICA o resultado do Exame Médico 
Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Nome: EDINEI CARLOS RUSSO
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 

 PORTARIA FUMEC Nº 47/2017   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo e, nos termos do Edital nº 001/2014, do concurso público 
homologado em 26/02/2015, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear o senhor abaixo relacionado para exercer, em caráter efetivo, o cargo vago 
denominado PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, junto ao Centro de 
Educação Profi ssional de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP.
EDINEI CARLOS RUSSO 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 48/2017   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo e, nos termos do Edital nº 003/2014, do concurso público 
homologado em 18/03/2015, pela presente,
 RESOLVE 
 Art. 1º  Revogar o item da Portaria FUMEC nº 35/2017, que nomeou a senhora abai-
xo relacionada para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado DIRETOR 
EDUCACIONAL, junto à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC:
LUCILÉIA DIAS CUNHA VIEIRA  
 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDENTE 
DA FUMEC    

Com base nas informações e demais elementos que instruem os Protocolos,  DEFIRO 
o gozo de 30 (trinta) dias de Licença Prêmio  aos requerentes relacionados abaixo, 
para que seja usufruído à vigência determinada, conforme autorização efetuada pela 
Gestora de Recursos Humanos e pela Diretoria Executiva da FUMEC.

REQUERENTE PROTOCOLO VIGÊNCIA
ADALBERTO HONÓRIO DA SILVA 2012/10/17789 06/03/2017 A 04/04/2017

JOSÉ CARLOS FERREIRA 2006/30/00563 06/03/2017 A 04/04/2017
 

 MAURILEI PEREIRA 
 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 

  

 HOMOLOGAÇÃO E AUORIZAÇÃO DE DESPESAS   
  Processo Administrativo nº  2016/10/39989.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  09/2017 
 OBJETO:  Aquisição de instrumentos e equipamentos permanentes, para atender as deman-
das do Curso Técnico em Segurança do trabalho e do Curso Técnico de Meio Ambiente, 
oferecidos pelo  CEPROCAMP , conforme especifi cações e quantitativos constantes do  
ANEXO I- PROJETO BÁSICO. 
 Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, sanados to-
dos os recursos, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 
e demais legislações pertinentes,
RESOLVO: 
 1.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelos preço s  entre parênteses, ofertado pela 
empresa vencedora:
. N. H. NETO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP -  CNPJ nº 
1 0.376.569/0001-00  para o item nº  01(R$ 1.150,00) ;
.  SKILL-TEC COM. E MANUT. DE INSTR. DE MEDIÇÃO LTDA - EPP  -  CNPJ nº 
 67.718.783/0001-14  para os itens nº  02 (R$ 1.800,00), 03( R$ 3.300,00), 05 (R$ 3.600,00), 
06 (R$ 630,00)  e  07 (R$ 120,00); 
 .   AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP   -  CNPJ nº  12.134.879/0001-
43  para os itens nº  04 (R$ 2.900,00), 08 (R$ 120,00)  e  10 (R$ 1.600,00);   
 .   MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.   -  CNPJ 
nº   68.886.605/0001-65  para o item nº  09(R$ 4.326,00).   
 2.AUTORIZAR  a despesa em favor de  N. H. NETO COMÉRCIO DE INSTRUMEN-
TOS DE MEDIÇÃO - EPP -  CNPJ nº 1 0.376.569/0001-00   no valor de R$  1.150,00(um 
mil, cento e cinquenta reais) , de  SKILL-TEC COM. E MANUT. DE INSTR. DE ME-
DIÇÃO LTDA - EPP  -  CNPJ nº  67.718.783/0001-14  no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, 
quatrocentos e cinquenta reais), de    AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-
-EPP   -  CNPJ nº  12.134.879/0001-43, no valor de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e 
vinte reais) e de MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.   -  CNPJ 
nº   68.886.605/0001-65    no valor de R$ 4.326,00 (quatro mil, trezentos e vinte e seis reais) 
devendo ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente exercício no valor total 
de  R$ 19.746,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e seis reais)   
 60.401.12.363.1083.1191.339039 
 60.401.12.363.1083.1191.449052 
Publique-se na forma da lei.
À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPE RESPONDENDO PELA SME E FUMEC 
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 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolado: 2016/03/  21659 
 Interessado: WLADIMIR JOSE CEARÁ 
“Nos termos do inciso IV do artigo 21 e parágrafo 1º e 2º do artigo 63 da Lei Munici-
pal 13.104/2007, fi ca o interessado notifi cado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 
compareça ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, localizado à Av. Anchieta, 200, 
Térreo, das 08h00 às 17h00, para esclarecimento quanto ao solicitado no protocolo nº 
2016/03/21659. O não atendimento da notifi cação no prazo consignado, sem justifi ca-
tiva ou contestação formalizada, resultará no não conhecimento do pedido e posterior 
arquivamento”.

 Protocolo: 2016/03/23439 
 Interessado: CESAR ROBERTO COLASANTE 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 9,1595 UFIC -  decorrente do 
recolhimento para a Taxa de Certidão através da guia 139117620, não utilizada para a 
retirada da Certidão Negativa de Débitos, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário 
será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Munici-
pal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/30/00017 
 Interessado: VALDENEIDE ARAUJO CAMARGO 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 21,1024 UFIC -  decorrente do 
recolhimento para a parcela 01/01 do carnê de IPTU/Taxas lançado em 2016 para o 
imóvel 3352.22.92.0354.01001, tendo em vista o recolhimento da Cota Única na data 
de vencimento, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que 
a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de resti-
tuição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/00930 
 Interessado: MAURO BRAZ FELIPE 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 11,0462 UFIC - decorrente do reco-

lhimento para a parcela 26/26 do Acordo Judicial nº 410021/2014, referente aos carnês 
de IPTU/Taxas lançados em 2007 e 2008, para o imóvel 3263.34.77.0244.01001, por 
duplicidade, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que 
a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de resti-
tuição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT / DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Área de Isenção, Imunidade e Não Incidência Tributárias 

  NOTIFICAÇÃO  
 Protocolo nº. 2015/10/  58649 
 Interessado:   Instituto Cultural Nipo-Brasileiro - Campinas 
 Assunto: Apresentação de documentos  
Para prosseguimento da análise do pedido de isenção de 85% do valor do IPTU, 
registrado no processo 2015/10/58649, nos termos da Lei 14.919/2014, fi ca o Ins-
tituto Cultural Nipo-brasileiro - Campinas notifi cado a apresentar, de acordo com a 
Lei 13.104/2007, Art. 13, 21-23 e 63, mediante protocolo na Prefeitura Municipal 
de Campinas, situada na Avenida Anchieta, nº. 200 - Protocolo Geral, Guichê 1 - os 
seguintes documentos: 
- Especifi cação das atividades desenvolvidas em cada um dos imóveis objeto do pedido; 
- Relatório das atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2016; 
- Cópia completa da  Matrícula  atualizada (Art. 25, Inciso I, Art. 26 do Decreto Mu-
nicipal nº. 16.274/2008) do imóvel localizado na  Rua   Camargo Paes  , nº.   58  ,   Jar-
dim Guanabara  , Lote   9   Uni, Quarteirão   700  ,   Quadra 36,   com área de   2.582,62   
m  2 , identifi cado pelo código cartográfi co  3412.64.03.0208.01001 , e  Matrícula  do 
imóvel localizado na  Rua Camargo Paes, nº. 118, Jardim Guanabara, Lote   H 1 
Sub  , Quarteirão 700, Quadra 36, com área de   881,40   m  2 , identifi cado pelo código 
cartográfi co  3412.64.03.0278.01001 ;
- Fotos nítidas, do interior e do exterior dos imóveis, identifi cando a qual imóvel se referem;
- Cópia do estatuto vigente;
- Cópia da última ata de eleição;
- Cópia do RG e do CPF do presidente.
Formulando-se o pedido inicial por procurador, ou sobrevindo posteriormente sua 
admissão ao procedimento administrativo tributário, devem ser também anexados: 
- Original ou cópia autêntica do instrumento de mandato, com outorga expressa de 
poderes de representação perante a administração pública para prática do ato;
- Cópia do RG e do CPF do outorgante, com poderes de representação da entidade, 
conforme indicado nos respectivos atos constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica;
- Em caso ainda de subestabelecimento de mandato, apresentar original ou cópia do 
instrumento correspondente. 
Os documentos elencados devem ser juntados ao protocolo acima discriminado, no 
prazo de 10 (dez) dias a contar da data dessa publicação. 
Salientamos ainda que o não cumprimento dessa notifi cação no prazo estabelecido 
implicará no  não conhecimento , e posterior arquivamento do processo, nos moldes 
do Art. 63, § 2o da Lei Municipal 13.104/2007. 
 

 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE  
 AFTM Matrícula 128.849-0, respondendo pela Área de Isenção, Imunidade e Não 

Incidência DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 Edital de Notifi cação 

 Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN, incidente sobre os Servi-
ços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Tributária Municipal pertinente e suas alterações, especial-
mente o art. 2º- subitens 7.02, 7.04 e 7.05 - da Lista de Serviços, art. 14 - incisos II e V, art. 22 e art. 27 - incisos I e II, todos da Lei Municipal n.º 12.392/2005, e a Resolução SMF 
n.º 001/2016. Pode o Responsável Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termos da legislação tributária municipal, especialmente o art. 30 
da Lei Municipal n.º 12.392/2005 e art. 34 da Lei Municipal n.º 13.104/2007, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação conforme art. 
22 - inciso III da Lei Municipal n.º 13.104/2007.

INSCRI-
ÇÃO MOBI-

LIÁRIA
NÚMERO 
DA GUIA

NÚMERO 
DO PROTO-

COLO
CÓDIGO CARTO-

GRÁFICO SUJEITO PASSIVO TIPO 
LOGR ENDEREÇO DA OBRA Nº SERVIÇO

ÁREA 
TRIBUTA-

DA
FATO GE-
RADOR

 VALORES 
EM R$ 

1917374 026794/2017 2011/11/1057 3424.24.48.0335.01001 SERGIO DE ABREU RUA DOUTOR FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO 
SALLES 637 CONS-

TRUÇÃO  465,46 15/01/2015  R$ 
16.123,87 

BAIRRO DAS PALMEIRAS
13101503

3191320 026795/2017 2014/11/1358 3214.13.68.0139.01001 FÁBIO OSSAMI TOMIYAMA RUA CREUZER SILVEIRA CINTRA 45 CONS-
TRUÇÃO  130,85 03/06/2015  R$ 

4.536,38 
RESIDENCIAL TERRAS DO BARÃO

13085618

2134004 026796/2017 2012/11/1322 3232.31.53.0876.01001 LARA SOUZA CAMARGO PIERI RUA LISBOA 211 CONS-
TRUÇÃO  351,54 10/09/2015  R$ 

12.520,12 
RESIDENCIAL ESTÂNCIA EUDÓXIA (BARÃO 

GERALDO)
13085566

3422135 026797/2017 2014/11/16238 3443.62.24.0330.01001 ONIDES FRANCISCO DE OLIVEI-
RA VETRI RUA VICENTE CELESTINO 894 CONS-

TRUÇÃO  10,89 15/09/2014  R$ 377,54 

JARDIM ANTONIO VON ZUBEN
13044640

3422160 026798/2017 2014/11/16237 3443.62.24.0342.01001 ONIDES FRANCISCO DE OLIVEI-
RA VETRI RUA SEBASTIÃO MONTEDIOCA 230 CONS-

TRUÇÃO  343,09 15/09/2014  R$ 
12.791,73 

JARDIM ANTONIO VON ZUBEN
13044620

026799/2017 1954/0/15855 4311.61.59.0305.01001 FELIPE KATAYAMA BIROCCHI RUA DO EXPEDICIONÁRIO 1080 CONS-
TRUÇÃO  520,52 31/07/2013  R$ 

14.655,15 
SOUSAS
13106028
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026800/2017 1954/0/15855 4311.61.59.0305.01001 FELIPE KATAYAMA BIROCCHI RUA DO EXPEDICIONÁRIO 1080 CONS-
TRUÇÃO  46,80 16/06/2014  R$ 

1.317,65 
SOUSAS
13106028

3323498 026801/2017 1995/0/39470 3322.53.43.0224.01001 VALDIR CAMPANA RUA ÁLVARO FERREIRA DA COSTA 486 CONS-
TRUÇÃO  28,62 21/02/2014  R$ 992,21 

PARQUE SANTA BÁRBARA
13064040

2750449 026802/2017 1995/0/37335 3263.14.47.0422.01001 LEICA FRANCO LEAL RUA PROFESSORA CARMITA MOREIRA DE AGUIAR 
PAVARINI 87 CONS-

TRUÇÃO  46,21 20/11/2013  R$ 
1.602,03 

PARQUE ALTO TAQUARAL
13087756

3481328 026803/2017 2014/11/2105 3233.34.27.0001.01001 PHRM ATIVIDADES TURISTICAS E 
HOTELEIRAS LTDA - EPP

RODO-
VIA

GENERAL MILTON TAVARES DE SOUZA - 
SP-332 0 CONS-

TRUÇÃO  152,45 13/02/2014  R$ 
4.292,20 

KM 117 - MOTEL BARILOCHE
CHÁCARA DE RECREIO BARÃO

13082740

026804/2017 1962/0/2454 3441.51.22.0539.01001 GILMAR LUIZ CIDRAL RUA IBRAHIM NOBRE 109 CONS-
TRUÇÃO  32,94 07/02/2014  R$ 995,11 

VILA CARLITO
13043070

026805/2017 2014/11/20580 3441.63.58.0877.01001 CARLOS ALBERTO DECENCI AVENI-
DA

ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE 
PAULA SOUZA 1549 CONS-

TRUÇÃO  97,20 14/06/2016  R$ 
1.450,42 

VILA PARAÍSO
13043540

026806/2017 2015/11/14314 3254.31.90.0098.01001 JOAQUIM PAULINO DE SOUSA 
FILHO RUA DOS IMARÉS 203 CONS-

TRUÇÃO  95,81 31/08/2015  R$ 
3.321,59 

VILA COSTA E SILVA
13081380

2998653 026807/2017 2013/11/19773 3214.13.91.0058.01001 ALINIAN CRISTINA DA SILVA RUA MARIA AMÉLIA DA SILVA 705 CONS-
TRUÇÃO  126,45 20/01/2015  R$ 

4.383,84 
RESIDENCIAL TERRAS DO BARÃO

13085612

2881594 026808/2017 2013/11/11253 3431.14.02.0564.01001 ALESSANDRA GUARIM PASSA-
LACQUA RUA NATALINO MACEDO 39 CONS-

TRUÇÃO  119,59 31/12/2015  R$ 
4.146,01 

RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA
13060565

026809/2017 2015/11/19372 3344.63.55.0427.01001 SALVIO LUIS ELIAS DA SILVA RUA JOVERCÍLIO SILVIANO 53 CONS-
TRUÇÃO  128,45 16/11/2015  R$ 

4.453,18 
JARDIM OURO PRETO

13059778

3171132 026810/2017 2013/11/6974 3243.34.68.0032.00000 CARLOS ALBERTO CAVAZOTTO RUA EVANDRO BATISTA VIEIRA 131 CONS-
TRUÇÃO  747,82 04/03/2016  R$ 

21.054,74 
LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

13098390

2705583 026811/2017 2012/11/14510 3421.32.03.0217.01001 ELPIDIO SANTINI AVENI-
DA PALMITAL 121 CONS-

TRUÇÃO  293,59 08/06/2015  R$ 
8.265,97 

JARDIM FLAMBOYANT
13091133

3411737 026812/2017 1996/0/16524 3412.24.10.0403.01001 RUI BARBOSA MUZY RUA CELSO EGÍDIO DE SOUSA SANTOS 67 CONS-
TRUÇÃO  62,63 17/12/2014  R$ 

2.335,09 
JARDIM CHAPADÃO

13070057

026813/2017 2013/11/1319 3411.24.13.0206.01001 IZOLINA LAURENE SEMBENELLI 
CARMASSI RUA DOUTOR WALTER PEREIRA DE QUEIROZ 931 CONS-

TRUÇÃO  44,74 31/01/2013  R$ 
1.205,12 

JARDIM EULINA
13063181

026814/2017 1983/0/24759 3421.14.71.0071.01001 WLAUDEMIR ZANINI RUA PAULA BUENO 744 CONS-
TRUÇÃO  71,07 07/11/2013  R$ 

1.060,51 
TAQUARAL

13076061

3083772 026815/2017 2013/11/8547 3442.61.80.0253.01001 CARLOS ALBERTO LEAO PAPA RUA CARMELINDA MARQUES PEREIRA 36 CONS-
TRUÇÃO  103,74 24/06/2013  R$ 

3.596,52 
JARDIM ALIANÇA

13046555

026816/2017 2015/10/47495 3413.34.50.0238.01001 EDVAM MAURICI LONGHI AVENI-
DA JOSÉ PANCETTI 874 CONS-

TRUÇÃO  51,36 01/10/2015  R$ 766,40 

VILA PROOST DE SOUZA
13033740

026817/2017 2016/03/13473 5213.54.62.0133.01001 APARECIDO BERNARDES RUA CAROLINA BREGA PEREIRA 336 CONS-
TRUÇÃO  132,00 31/07/2012  R$ 

4.576,25 
JARDIM SÃO DOMINGOS

13053318

3469450 026818/2017 1950/0/14011 3412.63.67.0198.01001 JULIANO PRADO RUA CAMARGO PIMENTEL 15 CONS-
TRUÇÃO  103,32 19/09/2014  R$ 

3.852,17 
JARDIM GUANABARA

13073340

3443892 026819/2017 1959/0/27647 3444.13.23.0511.01001 VALDIR CAMARGO RUA NASSIF JOSÉ MOKARZEL 178 CONS-
TRUÇÃO  48,32 29/12/2014  R$ 

1.675,18 
JARDIM SÃO VICENTE

13045145

3176088 026820/2017 1978/0/30072 3263.32.60.0111.01001 JAIME IGNACIO GIMENES RUA LONDRES 334 CONS-
TRUÇÃO  31,28 11/04/2014  R$ 

1.084,43 
PARQUE SÃO QUIRINO

13088150

3336905 026821/2017 1995/0/52529 3421.63.04.0460.01001 OTAVIO GOMES HENRIQUES 
JUNIOR RUA DONA CAROLINA PRADO PENTEADO 301 CONS-

TRUÇÃO  45,49 21/10/2014  R$ 
1.280,76 

JARDIM BOM RETIRO
13092470
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3776026 026822/2017 2014/11/18304 3411.24.23.0181.01001 GERALDO FURLAN AVENI-
DA MARECHAL RONDON 3527 CONS-

TRUÇÃO  73,19 15/10/2014  R$ 
2.537,39 

JARDIM EULINA
13063001

3392449 026823/2017 2014/11/20133 4153.34.15.0067.00000 CARLOS ALBERTO COSTA GUE-
DES DE MORAIS RUA RIO DAS OSTRAS 49 CONS-

TRUÇÃO  232,20 08/03/2016  R$ 
8.050,04 

LOTEAMENTO CAMINHOS DE SÃO CONRADO 
(SOUSAS)
13104160

026824/2017 2002/10/14345 3344.31.36.0434.01001 MARIA DO ROSARIO CORDEIRO 
DOS SANTOS RUA ANTONIO CARLOS DO AMARAL 358 CONS-

TRUÇÃO  58,75 23/12/2012  R$ 
2.036,78 

CIDADE SATÉLITE ÍRIS
13059615

1330861 026825/2017 2008/11/2227 3214.11.41.0234.01001 SALETE DE FÁTIMA SONEGO 
AMORIM RUA ARACY DE ALMEIDA CÂMARA 56 CONS-

TRUÇÃO  129,87 20/04/2015  R$ 
4.502,41 

RESIDENCIAL TERRAS DO BARÃO
13085604

2661098 026826/2017 1967/0/7253 3432.62.59.0433.01001 JOSE ANTONIO MINGOTO RUA ARGENTINA 537 CONS-
TRUÇÃO  43,03 01/08/2013  R$ 

1.491,79 
JARDIM DO TREVO

13040017

3263860 026827/2017 1966/0/37642 3421.42.62.0334.01001 RENATA DAMIANO MAGRIN RUA MARIA MONTEIRO 1711 DEMOLI-
ÇÃO  28,99 31/10/2012  R$ 81,62 

CAMBUÍ
13025152

3971325 026828/2017 2015/11/13415 3264.52.09.0052.01001 AGRO JATIBAIA LTDA RUA 4 7 CONS-
TRUÇÃO  100,40 14/08/2015  R$ 

2.826,74 
RESIDENCIAL JATIBELA

13097216

3194361 026829/2017 2014/11/1274 3432.12.26.7326.01002 CRISTINA MARIA RESENDE 
GONÇALVES RUA BENEDITO FERREIRA MARQUES 362 CONS-

TRUÇÃO  122,66 30/01/2014  R$ 
3.453,47 

TERREO-COMERCIO
PARQUE INDUSTRIAL

13031590

3739210 026830/2017 2014/11/3604 3414.62.12.0136.01001 PRISCILA MAYUMI TAGIMA RUA FRANCISCO TEODORO 1033 CONS-
TRUÇÃO  49,99 04/09/2014  R$ 

1.346,53 
VILA INDUSTRIAL

13035430

3356230 026831/2017 1992/0/63642 3443.53.64.0139.01001 WANDERLEI MARIUSSO RUA EDUARDO NADRUZ 180 CONS-
TRUÇÃO  43,14 01/10/2013  R$ 

1.495,60 
PARQUE JAMBEIRO

13042350

 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

    EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01466
Assunto: Publicação do AIIM nº 003089/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003089/2017, no valor de 106,9148 UFIC, pelo descumprimento de obri-
gação principal, não recolhimento do imposto sobre o estacionamento. Infração: Ar-
tigo 31, I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso 
II, parágrafo 1. alínea "b" da lei nº 12.392/05 (multa de 120%). O contribuinte poderá 
apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, 
inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do proces-
so no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta 
publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido 
para efetuar o recolhimento do imposto do evento.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01467
Assunto: Publicação do AIIM nº 003088/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003088/2017, no valor de 1.212,3689 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigação principal, não recolhimento do imposto sobre o evento. Infração: Artigo 31, 
I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso II, pará-
grafo 1. alínea "d" da lei nº 12.392/05 (multa de 90%). O contribuinte poderá apresen-
tar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, inciso III e 
34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do processo no setor 
"Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta publicação 
motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido para efetuar o 
recolhimento do imposto do evento.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME

CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01468
Assunto: Publicação do AIIM nº 003087/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003087/2017, no valor de 107,9605 UFIC, pelo descumprimento de obri-
gação principal, não recolhimento do imposto sobre o estacionamento. Infração: Ar-
tigo 31, I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso 
II, parágrafo 1. alínea "b" da lei nº 12.392/05 (multa de 120%). O contribuinte poderá 
apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, 
inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do proces-
so no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta 
publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido 
para efetuar o recolhimento do imposto do evento.  
   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01469
Assunto: Publicação do AIIM nº 003086/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003086/2017, no valor de 107,9605 UFIC, pelo descumprimento de obri-
gação principal, não recolhimento do imposto sobre o estacionamento. Infração: Ar-
tigo 31, I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso 
II, parágrafo 1. alínea "b" da lei nº 12.392/05 (multa de 120%). O contribuinte poderá 
apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, 
inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do proces-
so no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta 
publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido 
para efetuar o recolhimento do imposto do evento.  
   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01470
Assunto: Publicação do AIIM nº 003085/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 



12 Campinas, quinta-feira, 09 de março de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003085/2017, no valor de 1.134,6652 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigação principal, não recolhimento do imposto sobre o evento. Infração: Artigo 
31, I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso II, 
parágrafo 1. alínea "b" da lei nº 12.392/05 (multa de 120%). O contribuinte poderá 
apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, 
inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do proces-
so no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta 
publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido 
para efetuar o recolhimento do imposto do evento.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01471
Assunto: Publicação do AIIM nº 003084/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 003084/2017, no valor de 1.134,6652 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigação principal, não recolhimento do imposto sobre o evento. Infração: Artigo 
31, I, combinado com o art. 32 da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 54, inciso II, 
parágrafo 1. alínea "b" da lei nº 12.392/05 (multa de 120%). O contribuinte poderá 
apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, 
inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do proces-
so no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta 
publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não ter comparecido 
para efetuar o recolhimento do imposto do evento.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01472
Assunto: Publicação do AIIM nº 004586/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 004586/2017, no valor de 1.500,0000 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigações acessórias, não emissão de notas fi scais de serviço. Infração: Artigo 37, da 
lei nº 12.392/05, combinado com o art. 73 e 74 do Decreto Municipal 15.356/05. Pena-
lidade: Artigo 56, inciso I, da lei nº 12.392/05 (15,0000 UFIC para cada documento). 
O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá 
tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, 
das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não 
ter comparecido para efetuar o recolhimento do imposto do evento.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01473
Assunto: Publicação do AIIM nº 004585/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 004585/2017, no valor de 10.095,0000 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigações acessórias, não emissão de notas fi scais de serviço. Infração: Artigo 37, da 
lei nº 12.392/05, combinado com o art. 73 e 74 do Decreto Municipal 15.356/05. Pena-
lidade: Artigo 56, inciso I, da lei nº 12.392/05 (15,0000 UFIC para cada documento). 
O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá 
tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, 
das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não 
ter comparecido para efetuar o recolhimento do imposto do evento.  
   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1 
 CNPJ:09.425.454/0001-89  
Protocolo:17/03/01474
Assunto: Publicação do AIIM nº 004584/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 004584/2017, no valor de 1.500,0000 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigações acessórias, não emissão de notas fi scais de serviço. Infração: Artigo 37, da 
lei nº 12.392/05, combinado com o art. 73 e 74 do Decreto Municipal 15.356/05. Pena-
lidade: Artigo 56, inciso I, da lei nº 12.392/05 (15,0000 UFIC para cada documento). 
O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá 
tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no térreo do Paço Municipal, 
das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do responsável pela empresa não 
ter comparecido para atender a notifi cação 13/2016 - MHCS.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME

CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01475
Assunto: Publicação do AIIM nº 004582/2017
  O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no uso 
de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA BACH-
MANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-1, na forma 
disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104 de 
17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição de Multa Nº 004582/2017, 
no valor de 1.500,0000 UFIC, pelo descumprimento de obrigações acessórias, não emissão 
de notas fi scais de serviço. Infração: Artigo 37, da lei nº 12.392/05, combinado com o art. 
73 e 74 do Decreto Municipal 15.356/05. Penalidade: Artigo 56, inciso I, da lei nº 12.392/05 
(15,0000 UFIC para cada documento). O contribuinte poderá apresentar impugnação no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 
13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no 
térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do responsá-
vel pela empresa não ter comparecido para atender a notifi cação 12/2016 - MHCS.
   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01476
Assunto: Publicação do AIIM nº 004581/2017
    O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no uso 
de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA BACH-
MANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-1, na forma 
disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104 de 
17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição de Multa Nº 004581/2017, 
no valor de 15.990,0000 UFIC, pelo descumprimento de obrigações acessórias, não cumpri-
mento da notifi cação 13/2016 - MHCS. Infração: Artigo 37, da lei nº 12.392/05, combinado 
com o art. 73 e 74 do Decreto Municipal 15.356/05. Penalidade: Artigo 56, inciso I, da lei 
nº 12.392/05 (15,0000 UFIC para cada documento). O contribuinte poderá apresentar im-
pugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007. Poderá tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", 
situado no térreo do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do 
responsável pela empresa não ter comparecido para atender a notifi cação 13/2016 - MHCS.  
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01477
Assunto: Publicação do AIIM nº 004579/2017
    O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 004577/2017, no valor de 16.065,0000 UFIC, pelo descumprimento de 
obrigações acessórias, não cumprimento da notifi cação 12/2016 - MHCS. Infração: 
Artigo 37, da lei nº 12.392/05, combinado com o art. 73 e 74 do Decreto Municipal 
15.356/05. Penalidade: Artigo 56, inciso I, da lei nº 12.392/05 (15,0000 UFIC para 
cada documento). O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 
17/10/2007. Poderá tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no térreo 
do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do respon-
sável pela empresa não ter comparecido para atender a notifi cação 12/2016 - MHCS.  
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
 Contribuinte:NEIDIANA DE OLIVEIRA BACHMANN - ME
CCM:148.770-1
CNPJ:09.425.454/0001-89 
Protocolo:17/03/01478
Assunto: Publicação do AIIM nº 004577/2017
    O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte NEIDIANA DE OLIVEIRA 
BACHMANN - ME - CNPJ nº 09.425.454/0001-89 - Inscrição Municipal nº 148.770-
1, na forma disposta no Artigo 21, Inciso IV, Artigo 22, inciso III e Artigo 23 da Lei 
Municipal 13.104 de 17/10/2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição 
de Multa Nº 004577/2017, no valor de 300,0000 UFIC, pelo descumprimento de obri-
gações acessórias, não atualização do cadastro municipal. Infração: Artigo 19, inciso III 
da lei nº 12.392/05. Penalidade: Artigo 56, inciso VI, "a" da Lei Municipal nº 12.392/05 
(300,0000 UFIC). O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados conforme Artigos 22, inciso III e 34 da Lei Municipal 13.104 de 
17/10/2007. Poderá tomar vistas do processo no setor "Porta Aberta", situado no térreo 
do Paço Municipal, das 9h às 17h. Esta publicação motivou-se pelo fato do responsável 
pela empresa não ter comparecido para atender a notifi cação 12/2016 - MHCS.         

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MÁRIO HENRIQUE C. DA SILVA 

 AFTM - CSFM/DRM/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolo: 2017/03/04111
 Interessado: Unipi - Pisos & Revestimentos Ltda - ME.
 Assunto: Solicita inclusão no Simples Nacional.
Nos termos dos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, defiro  o pedido de inclu-
são, de ofício, no Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, a partir do 
exercício de 2017 , por não incorrer no óbice previsto nos art. 17, inciso XVI da Lei Comple-
mentar nº 123 de 14/12/2006 e art. 109, parágrafos 4º e 5º da Resolução nº 94 de 29/11/2011 
do Comitê Gestor do Simples Nacional.

 Protocolo:  2017/03/03555
 Interessado:  Luciana Gomes Gouvêa Tardelli
 Assunto:  Pedido de restituição de ISSQN
Nos termos do artigo 66 da Lei 13104/07 c/c artigo 1º da I.N. 003/2008, acolho a mani-
festação fi scal constante da folha 09 e  decido  pelo não conhecimento da solicitação e o 
consequente arquivamento do protocolo em conformidade do Parágrafo único do artigo 2º 
da I.N. 001/2009 DRM/SMF.  

 SARHA C.D.DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 AFTM, RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF 
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 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 CONVOCAÇÃO   
 COMPAREÇA o interessado à Assessoria Técnica/Sehab, sito à Rua São Carlos, 677, 
Parque Itália, no prazo de cinco (05) dias para tomar ciência no protocolo abaixo 
relacionado. Após o decurso do prazo da publicação, ao arquivo desta Coordenadoria.
Prot. 2014/10/67775
Interessado: Claudemir Luiz Vieira
Assunto: Auxilio Moradia - NR. Palmares
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 JÚLIA DIAS FERNANDES 

 Assessora Técnica - Sehab 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO 

 Protocolo n.º 2016/10/45462
Interessado: Thereza B. Marinho
Compareça o interessado para ciência das informações prestadas. O não compareci-
mento no prazo de 30 dias acarretará o arquivamento do referido protocolo.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS  

 DIRETOR DPOV/SEINFRA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
  Prot.: 2017/10/5901 - José Geraldo Alves de Souza 
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a certidão de inteiro teor, requisitada através 
do protocolado 2017/10/5901, tendo o requerente José Geraldo Alves e Souza, 30 
(trinta) dias a partir de 09/03/2017 para a retirada das cópias requisitadas, conforme 
art. 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.
 

 08 de março de 2017 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO  

 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDO
 PROT.16/11/6180 FYP ENGª E CONSTR. LTDA
 INDEFERIDO
 PROT.17/11/2417 CAPUA EVEENTOS LTDA-ME - PROT.15/11/9338 LTC REPARAÇÕES AUTOMOBI-
LISTICAS LTDA-ME - PROT.17/10/3342 DALAQUA LOCAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA 
- PROT.16/11/13224 REGINA CELIA T. B. DE MENEZES - PROT.16/11/1539 MAURO FIDELE F. DO 
COUTO - PROT.16/11/4688 CINTIA MARY S. SHIGUIO - PROT.16/11/19248 SIVONALDO JOSÉ DA SIL-
VA - PROT.17/11/895 GHR COM.DE ROUPAS ESP. E ACESSORIOS LTDA - PROT.17/11/2156 OPTICA 
CAPELLA LTDA - PROT.17/10/4498 MARCOS AP. VITTI - PROT.17/11/1024 VERA LUCIA DE O. ASSIS 
- PROT.17/11/400 DEBORAH S. AURA - PROT.03/11644 INÁCIA TORALLES PEREIRA - PROT.15/11/8112 
VOLNEI SERAFIM - PROT.16/11/1438 JOSÉ MIGUEL AGOSTINHO - PROT.16/11/6249 ELIZABETH P. 
ROSSETTI.
 COM BASE NO DECRETO 18050/13, DEFIRO CÓPIA DO PROT.15/11/3324, DE FL.01 A FL.15
 PROT.17/10/7338 ALVARO G. PELLEGRINI.
 FICA SUSPENSO O AUTO DE EMBARGO Nº 0090
 PROT.17/11/2881 RICARDO PAYARO 
 AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 13 DE JULHO DE 2016
 PROT.1/11/12100 QUITINO RETIFICA DE MOTORES E COM. DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.17/10/5771 EDÉLCIO JOSE ALVES.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.17/10/8035 NEIDE GONÇALVES - PROT.17/11/2837 SEC.ESPORTES E LAZER - PROT.17/11/2849 
ORG. FRATERNIDADE SEM FRONTEIRA- PROT.17/11/734 JOSÉ EUCLIDES LOBO - PROT.16/11/4953 
GRAN COFFEE COM.LOC. E SERV. S/A - POT.17/11/613 - PROT.17/11/633 ALMMDEO ZALAQUETTR-ME.   

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENGº. MOACIR J. M. MARINS 

 DIRETOR DO DEPAMENTOS DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDO - ON-LINE
 PROT.17/99/6 NEIDE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - PROT.17/99/92 - PROT.17/99/93 - PROT.17/99/95 
ODESSA CAPLAN.
 DEFERIDO
 PROT.17/11/1940 MARTA KEMENY - PROT.17/11/2029 PAULA ROBERTA VIEIRA THOMÉ - 
PROT.15/11/15065 BRUNO ZACCHELLO JUNIOR.
 INDEFIRO
 PROT.15/3/12237 VILSON CARDOZO DE OLIVEIRA.
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.17/11/2431 SERGIO VENICIUS DINI - PROT.17/11/21827 JOSÉ TADEU ALVES MOREIRA.     

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENGº SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 
 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-

gramação de cursos para Março e início de Abril  
 Aula Aberta: Conceito de Direito e Direito Administrativo para Servidores 
Data: 21 de março
Horário: 08h30 ás 12h (terça feira)
Carga Horária: 3horas e 30min 
Vagas: 200
Conteúdo Programático: Contextualização: a Reforma do Estado no Brasil; Resistên-
cia a mudanças; Evolução do Conceito de Direito através dos Tempos; Conceito Tra-
dicional; Fontes do Direito: Direito Público e Direito privado; Administração Pública; 
Conceito de Direito Administrativo; Regime Jurídico e Administrativo. Interpretação 
do Direito Administrativo; aspectos históricos; Direito Administrativo no Brasil. 
Instrutora: Mariana Villela Juabre de Campos
Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Avenida Engenheiro Roberto 
Mange, 66 - Ponte Preta

 Noções Básicas de Direito para Servidores Públicos - Aspectos Básicos 

Datas: 21,28,30 de março, 04,11,18,25,27 de abril,02,09,11,16,23,25,30 de maio, 
06,08,13,20,22,27,29 de junho
Horário: 8h30 às 12h (terças e quintas feiras, alternadas)
Carga Horária: 77 horas (22 encontros)
Vagas: 80
Conteúdo Programático: Conceito de Direito, Estado, Governo e Administração Públi-
ca / Princípios Constitucionais da Administração Pública / Organização Administrativa 
(órgãos, cargos e agentes públicos) / Atos administrativos / Poderes Administrativos / 
Serviços e Bens Públicos / Direito Financeiro e Tributário / Lei de Responsabilidade 
Fiscal / Licitação, Repasses ao Terceiro Setor, Contratos Administrativos / Demandas 
Judiciais/ Crimes contra a Administração Pública / Processo Disciplinar 
Instrutores: Advogados e Procuradores do Município
Local: Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas - Avenida Engenheiro Roberto 
Mange, 66 - Ponte Preta

 Jogos Cooperativos 
Data: 21 de março
Horário: 8h30 ás 11h30 (terça-feira)
Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Vivência de Jogos Cooperativos com o objetivo de experi-
mentar técnicas e atividades diferentes, com refl exões do cotidiano
Instrutora: Gisleine Darzan Lupi

 Imigrantes, Refugiados e o acesso aos Serviços Públicos 
Datas: 22 de março
Horário:08h30 ás 11h30 ( quarta-feira)
Carga Horária: 03 horas (1 encontro)
Vagas: 200
Conteúdo Programático: Fluxo Imigratório dirigido ao Município de Campinas / De-
mandas de serviços públicos preparados para o atendimento adequado / Políticas Pú-
blicas para atendimento a essa demanda
Instrutor: Fábio Custódio
Público Alvo: Servidores municipais da Assistência Social, Trabalho e Renda, Saúde, 
Educação, Segurança Pública, Porta Aberta, Turismo e demais interessados.
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

 Tra  balhos com Grupos de Fortalecimento 
 Turma 1 - 27 março 
Horário: 9h às 16h (segunda-feira)
Carga Horária: 5h 30mins (01 encontro)
Vagas: 20

 Turma 2 - 29 março 
Horário: 9h às 16h (quarta-feira)
Carga Horária: 5h 30mins (01 encontro)
Vagas: 20

 Público alvo:  Servidores municipais da rede socioassistencial, educação, saúde e 
ONGs cofi nanciadas, que atuam com grupos.
 Objetivo:  Apresentar a metodologia do "Círculo de Cultura" (Paulo Freire), para for-
mar facilitadores que trabalhem com grupos de pessoas em situação de vulnerabili-
dade (mulheres, idosos, gestantes, adolescentes, população LGBT, imigrantes entre 
outros), conscientizando-os de seus direitos
 Instrutora:  Patricia F. Filizola
 Local:  Auditório da Secretaria de Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania 
End.:Avenida Anchieta, 343 - 5º andar

 Conhecendo o que é REIKI 
Data: 29 de março
Horário: 09h30 ás 11h30 (01 encontro)
Carga Horária: 2horas (quarta feira)
Vagas: 40
Conteúdo Programático: O que é Reiki / A energia REIKI ou energia Universal Apre-
sentação de Trabalhos Científi cos pelo Mestre em Reiki Pedro Motta
Instrutor: Joviniano Resende
 
Excelência no Atendimento ao Cidadão 
Datas: 03,10,17,24 de abril e 08,15,22 de maio
Horário: 08h30 ás 11h30 (segundas-feiras)
Carga Horária: 21 horas (7 encontros)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Atendimento ao Público na Gestão Pública / Comportamento 
gera comportamento / Percepção / Comunicação (verbal e não verbal) / Motivação e 
Mudança / Como lidar com o estresse / Cidadania / Feedback / Atendimento telefônico.
Instrutores: Eliana Sundfeld /Gisleine Darzan Lupi / Beatriz Salek Fiad
Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/
Dúvidas e informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 CONVOCAÇÃO    
A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados (as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 
Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar. 
Patrícia Ferreira da Silva, Matrícula:1265695
09/03/17 ( 5ªf ) às 8:30 h
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL DE CAMPINAS   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.°87715/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4680, pela presente,
 RESOLVE 
Designar a servidora ELIANE MARCIA MARTINS TORTELLO, matrícula nº 110281-
8, para responder pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, 
durante o afastamento da servidora JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE, 
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matrícula nº 36615-3, para participar de Curso Internacional de Liderança Executiva em 
Desenvolvimento da Primeira Infância, no período de 13/03/2017 até 17/03/2017. 

 PORTARIA N.°87746/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 87546/2017, que nomeou o senhor ERICH TADEU 
DE SOUZA FERREIRA, para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado 
AGENTE DE DEFESA CIVIL, junto à Secretaria Municipal de Governo.
Revogar o item da portaria n° 87638/2017, que nomeou o senhor VITOR ANTONIO 
DE ARAUJO, para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado AGENTE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.°87747/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/46027, pela presente,
 RESOLVE 
Ficam promovidos a Inspetor os seguintes servidores ocupante do cargo de Guarda 
Municipal, nos termos da Lei nº 12.986, de 28 de junho de 2007:
Ademir José dos Santos, matrícula 29.392-0;
Fabiano Moretti, matrícula 28.024-0;
Gilberto Alves Martins, matrícula 34.425-7;
Jaderson Gama, matrícula 29.414-4;
Laercio Rogério Kochhann, matrícula 27.879-3;
Marilza Alves Rodrigues, matrícula 34.363-3;
Renato Crissafi  de Oliveira, matrícula 27.973-0;
Valdir da Silva Tuckmantel, matrícula 34.381-1. 
Esta portaria entra em vigor a partir de 14/12/2016.

 PORTARIA N.°87749/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/6150, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder o afastamento dos servidores abaixo relacionados, nos termos do §12 do 
artigo 6º da Lei Complementar 10/2004, para o exercício dos cargos eletivos da Dire-
toria Executiva do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAM-
PREV, no período de 01/02/2017 a 31/01/2021. 
ELIAS LOPES DA CRUZ, matrícula nº 27863-7, Diretor Financeiro
MARIA CRISTINA DE CAMPOS, matrícula nº 108267-1, Diretora Administrativa 

 PORTARIA N.°87751/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/3032, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 01/02/2017, a servidora LUCIA MARIA DE SANTIS 
BARELLA, matrícula nº 130902-1, do cargo de Orientador Pedagógico, junto à Se-
cretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.°87752/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/3970, pela presente,
 RESOLVE 
Designar o servidor Carlos Alberto Magno, matrícula nº 80576-9, para responder pelo 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, durante o impedimento legal do servidor Marcelo de Morais, matrícula nº 
56823-6, no período de 06/02/2017 a 20/02/2017, por Férias regulamentares.
A presente designação não acarretará despesas para o Município.

 PORTARIA N.°87753/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/3949, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/02/2017, o item da portaria n° 79320/2013, que nomeou a 
servidora JAQUELINE BRENA, matrícula nº 110263-0, para exercer o cargo em co-
missão de Chefe de Setor, junto à Gerência da Clínica Médica, da Coordenadoria da 
Enfermaria da Clínica Médica, do Departamento das Unidades Assistenciais de Clíni-
ca e de Apoio ao Cuidado, do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti".
Nomear a partir de 01/02/2017, a servidora JAQUELINE BRENA, matrícula nº 
110263-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Plantão de 
Sábado, da Coordenadoria de Pronto Socorro Adulto, do Departamento das Unidades 
Assistenciais de Urgência e Cirurgia, do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti".

 PORTARIA N.°87758/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/3755, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/02/2017, o item da portaria n° 86534/2016, que nomeou a 
servidora BRIGINA KEMP - matricula nº 103386-7, para exercer o Cargo em Comis-
são de Diretor de Departamento, junto ao Departamento de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Nomear a partir de 01/02/2017, a servidora ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN, 
matrícula nº 101899-0, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento, 
junto ao Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.°87792/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/5644, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 16/02/2017, o item da portaria n° 87317/2016, que cedeu o servi-
dor OZIAS RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula nº 64691-1, para sem prejuízo dos 
vencimentos e demais vantagens do cargo prestar serviços junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo.

 PORTARIA N.°87793/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/2444, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 22/01/2017 a 31/12/2017, o Sr. RONALDO ALVES DOS 
REIS, RG 20.894.086-8, servidor da Prefeitura Municipal de Hortolândia, para sem 
prejuízo de seus vencimentos e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto 
à Prefeitura Municipal de Campinas, mediante ressarcimento ao órgão de origem.

 PORTARIA N.°87794/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/39593, pela presente,
 RESOLVE 
Prorrogar até 31/12/2017, a cessão da Sra. CHRISTIANE REGHINI VIEIRA, servi-
dora da Prefeitura Municipal de Hortolândia, para sem prejuízo de seus vencimentos 
e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à Prefeitura Municipal de 
Campinas, mediante ressarcimento ao órgão de origem. 

 PORTARIA N.°87801/2017 
O Exmo Prefeito Municipal, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com 
o artigo 31, da Lei Municipal 12.985/2007, Lei 1539/2016 e § 3° do artigo 96 da 
Lei Estadual n° 10.083/98, de com as informações constantes no protocolado nº 
2017/10/5510, pela presente,
 RESOLVE 
Designar a servidora FATIMA CRISTINA RUBERTI GOULART, matrícula nº 
97720-9, RG: 14.862.479, CPF: 102.114.768-03, Psicólogo, como Autoridade Sanitá-
ria II, a partir de 15/02/2017.
  
 PORTARIA N.°87802/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/5088, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 12/01/2017, a servidora MILLENI CASTRO DIAS, 
matrícula nº 120922-1, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Hospital Mu-
nicipal "Dr. Mário Gatti".

 PORTARIA N.°87803/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4675, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/02/2017, o item da portaria n° 86534/2016, que nomeou a 
servidora REGINA CELIA NOGUEIRA GOMES, matrícula nº 106343-0, para exer-
cer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Village, da 
Coordenadoria Distrital de Saúde Norte, do Departamento de Saúde, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Nomear a partir de 01/02/2017, a servidora MARTA PATRICIA SPAZAPAN, matrícu-
la nº 27704-5, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de 
Saúde Village, da Coordenadoria Distrital de Saúde Norte, do Departamento de Saúde, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.°87804/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4649, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 05/01/2017, o item da portaria n° 80601/2013, que designou o ser-
vidor MAURÍCIO ABUD GREGÓRIO, matrícula nº 107701-5 para responder cumu-
lativamente pelo Setor de Controle e Gestão da Produção, da Coordenadoria Setorial 
de Engenharia e Qualidade, do Departamento Técnico e Administrativo, da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.
Nomear a partir de 05/01/2017, a servidora ZILAH PEDROSO GODOI PENTEADO 
BORGES, matrícula nº 65524-4, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Se-
tor, junto ao Setor de Controle e Gestão da Produção, da Coordenadoria Setorial de 
Engenharia e Qualidade, do Departamento Técnico e Administrativo, da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.

 PORTARIA N.°87805/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4349, pela presente,
 RESOLVE 
Designar a servidora ELIANE MARCIA MARTINS TORTELLO, matrícula nº 
110281-8, para responder pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Segu-
rança Alimentar, durante o afastamento por férias regulamentares da servidora JA-
NETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE, matrícula nº 36615-3, no período de 
10/04/2017 até 24/04/2017.

 PORTARIA N.°87806/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/5845, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 85691/2016, que nomeou o senhor LUIZ GUSTAVO 
MERLO, matrícula nº119589-1, representante titular da Secretaria Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, junto ao Conselho Municipal de Direi-
tos da Pessoa com Defi ciência 
Nomear o senhor PAULO RENATO ALVES GUIMARAES, matrícula nº128464-9, 
representante titular da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e 
Cidadania, junto ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência, para 
o mandato complementar 2016/2017. 

 PORTARIA N.°87807/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/5850, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 16/02/2017, o item da portaria n° 84911/2015, que nomeou a 
servidora SILVIA CRISTINA RUEDA NERY, matrícula nº 29088-2, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Informações Cartográfi cas, da 
Coordenadoria Setorial de Banco de Dados, do Departamento de Informação, Docu-
mentação e Cadastro, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

 PORTARIA N.°87808/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/6407, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 85561/2015, que nomeou a senhora MICHELE CRIS-
TINA LEARDINI - matrícula nº. 127.367-1, representante titular da Secretaria Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, junto ao Conselho Mu-
nicipal da Juventude. 
Nomear o senhor GEZIEL ANTONIO DOS SANTOS - matrícula nº. 132660-0, re-
presentante titular da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e 
Cidadania, junto ao Conselho Municipal da Juventude. 

 PORTARIA N.°87809/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
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seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/6406, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 85795/2016, que nomeou a senhora Marnen Estrela Vic-
cari Barbosa, representante titular do poder Público pela SETEC - Serviços Técnico 
Gerais, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência.
Nomear o senhor Edson Andrade de Souza RG 11.711.955-6, representante titular do 
poder Público pela SETEC - Serviços Técnico Gerais, junto ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Defi ciência.

 PORTARIA N.°87810/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/6107, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 85645/2016, que nomeou as senhoras, abaixo relacio-
nadas, representantes da sociedade civil, de organizações legalizadas e representativas 
para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o 
mandato de 2016/2017.
Titular: Cristiane Maria Correia - RG: 22.155.328-9
Suplente: Suely Martins Guirardo - RG: 5.263.747-5
Nomear a senhora Suely Martins Guirardo - RG: 5.263.747-5, como representante titular da 
sociedade civil, de organizações legalizadas e representativas, junto ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para o período complementar de 2016/2017.

 PORTARIA N.°87811/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/6106, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 86108/2016, que nomeou as senhoras abaixo relaciona-
das como representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, junto à Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares do Município 
de Campinas: 
Poder Público:
Titular: Mariana Augusta Pereira dos Santos, matrícula nº 125080-9
Sociedade Civil:
Titular: Ruth Maria de Oliveira, RG 16.570.117
Nomear as senhoras abaixo relacionadas como representantes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto à Comissão de Ética Permanente dos 
Conselhos Tutelares do Município de Campinas: 
Poder Público:
Titular: Maria Jose Geremias, matrícula nº 95416-0
Sociedade Civil:
Titular: Rodrigo Otávio Teixeira Neto, RG 5.047.937-4 

 PORTARIA N.°87812/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4754, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, os senhores abaixo relacionados, 
servidores da COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas, para sem 
prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo prestar serviços junto à Prefei-
tura Municipal de Campinas. 
Claudemilson Dimas Vieira, RG 34.994.357-6
Maria Antonieta Nogueira de Sá, RG 10.714.163-2

 PORTARIA N.°87813/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4911, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 10/02/2017, a servidora ADRIANA PERSIANI, matrí-
cula nº 119839-4, do cargo de Professor de Educação Básica III - Geografi a, junto à 
Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.°87814/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/4676, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 30/01/2017, a portaria n° 86404/2016, que nomeou o servidor 
PEDRO RODRIGUEZ MORENO, matrícula nº 105539-9, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Transportes de Urgência, do Departa-
mento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.
Nomear a partir de 30/01/2017, o servidor GILMAR ANTONIO DA CUNHA, matrícu-
la nº 102137-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de 
Transportes de Urgência, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.°87748/2017 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2015/10/60767, pela presente,
 RESOLVE 
Demitir a partir de 10/02/2017, a servidora Pública Municipal de matrícula n° 119746-
0, por infração ao preceito disposto no artigo 198, § 2°, da Lei Municipal 1.399/55 
- Estatuto do Funcionário Público 

 PORTARIA N.°87836/2017   
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear a partir de 08/03/2017, o Sr. GUILHERME VIEIRA PADOVANI, RG 
44.053.492-6, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível 
III, junto à Administração Regional 02, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Designar a partir de 01/03/2017, a servidora MARIA STELA DO NASCIMENTO, 
matrícula nº 65641-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secreta-
ria Municipal de Governo.
Designar a partir de 01/03/2017, o servidor JAIME ANTONIO RIBEIRO, matrícula 
nº 108430-5, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Designar a partir de 01/03/2017, o servidor MARCO ANTONIO DOS SANTOS, ma-
trícula nº 108793-2, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria 
Municipal de Cultura.
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS comunica:  

 PROTOCOLO: 17/07/00475 PAS 
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.667.884/0038-12
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PRISCILA DAVID VELLONE, CRN/SP 
Nº 27898
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 17/07/00473 PAS 
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.667.884/0038-12
ASSUNTO: BAIXA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELIANNE ARRUDA PIRES, CRN/SP Nº 11518
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 17/07/00472 PAS 
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.667.884/0020-93
ASSUNTO: BAIXA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELIANNE ARRUDA PIRES, CRN/SP Nº 11518
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 17/07/00474 PAS 
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.667.884/0020-93
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PRISCILA DAVID VELLONE, CRN/SP 
Nº 27898
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 16/07/00535 PAS 
INTERESSADO: DALMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 
CNPJ: 67.606.178/0001-51
ASSUNTO: CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 15/07/02488 PAS 
INTERESSADO: DALMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 
CNPJ: 67.606.178/0001-51
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 16/07/05299 PAS 
INTERESSADO: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ: 17.314.329/0032-26
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: RAZÃO SOCIAL 
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04118 PAS 
INTERESSADO: GK RESTAURANTES LTDA - EPP
CNPJ: 18.636.040/0001-90
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/00689 PAS 
INTERESSADO: GK RESTAURANTES LTDA - EPP
CNPJ: 18.636.040/0001-90
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/DESATIVAÇÃO DO CEVS
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/00782 PAS  
INTERESSADO: HOSPITAL RENASCENÇA CAMPINAS
CNPJ: 44.649.812/0192-38
ASSUNTO: PLANO DE AÇÕES REFERENTE À INSPEÇÃO DO LACTÁRIO
DEFERIDO A SOLICITAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE LTA DE REFORMA DE LACTÁRIO 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ANA MARIAN SOLBIATI PINOTTI 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 

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

PÚBLICA 

 PROTOCOLADO Nº 17/10/6688 
 Interessado - Santos, Shisnandys de Sousa 

  Assunto - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
Solicita a(o) interessada(o) acima, a certidão de inteiro teor do Protocolo/Processo 
Administrativo nº 2013/215/756.
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :  "XX-
XIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;"  
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto e no uso de suas atribuições prevista no artigo 84 da Lei nº. 13.351/08 
da CGMC, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado acima declina-
do, face à demonstração de legitimidade da(o) Requerente para o pleito formulado, 
encaminhem-se: 
Ao cartório da Corregedoria da GMC para providenciar as cópias, certifi car a au-
tenticidade das mesmas, certifi cando nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do 
Decreto Municipal nº 18.050/13) e a publicação desta decisão no DOM, fi xando-se o 
prazo de 05 dias para a retirada do documento.
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 18.050/13.  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DANIEL SANTINI 

 CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 PROTOCOLADO Nº 17/10/6657 
 Interessado - Stavarengo, Paulo Sergio Amaral  

 Assunto - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
Solicita o interessado acima, a certidão de inteiro teor do Protocolo/Processo Admi-
nistrativo nº. 2013/215/761.
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :  "XX-
XIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;"  
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
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pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto e no uso de suas atribuições prevista no artigo 84 da Lei nº. 13.351/08 
da CGMC, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado acima decli-
nado, face à demonstração de legitimidade do Requerente para o pleito formulado, 
encaminhem-se: 
Ao cartório da Corregedoria da GMC para providenciar as cópias, certifi car a au-
tenticidade das mesmas, certifi cando nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do 
Decreto Municipal nº 18.050/13) e a publicação desta decisão no DOM, fi xando-se o 
prazo de 05 dias para a retirada do documento.
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 18.050/13.  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DANIEL SANTINI 

 CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2016/215/645 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

  O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda 
Municipal de Campinas , designada pela  Portaria nº 005/2012  do Secretário Mu-
nicipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 
24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. Luís Ricardo Bernardes dos Santos OAB 
175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 74, 297, Centro - Campi-
nas/SP - CEP 13.026-501,  a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no 
 dia 04/04/2017 com início às 10h:00m  na sede da referida Comissão situada na Cor-
regedoria da Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim 
Proença na cidade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas 
arroladas pela Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) 
o(a)  servidor(a) matrícula 34.580-6,  lotado (a) na Guarda Municipal de Campinas da 
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos autos do 
 Processo Administrativo nº 29/2016 CGMC instaurada pela Portaria nº 178/2016 
SMCASP.  
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 JUAREZ IVAN TOGNETTA JUNIOR 

 Presidente da Comissão Processante 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
LIMPEZA DE TERRENO

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo consta-
tado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não aten-
deram as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relacionados nos 
respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de Infração 
e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data, sob 
pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“BENILDO BARBOSA SANTOS” 3162.11.96.0139 15928 “PARQUE CIDADE CAMPINAS” 26 2016/156/8269

“DAR BIAU LIU” 4311.24.65.0654.00000 15943 “JARDIM CONCEICAO” 8 2016/156/7898

“ESPOLIO DE ANA MARIA EMIRAN-
DETTI BEVILACQUA” 3364.41.48.0150 15926 “JARDIM ESPLANADA” 13 2016/156/7730

“ESPOLIO DE ANTONIO SERAFIM” 3421.63.51.1172.00000 15946 “JARDIM CARLOS GOMES” 12 2015/156/3952
 

 Campinas, 06 de março de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado 
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as 
notifi cações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacionados, nos respec-
tivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob 
pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“DAR BIAU LIU” 4311.24.65.0654.00000 15944 “JARDIM CONCEICAO” 8 2016/156/7898

“DICKERSON PEREIRA” 3441.11.78.0131.01001 15923 “VILA JOAO JORGE” 1 2015/156/1551
 

 Campinas, 06 de março de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo: 2017/70/00468 - Proprietário: Carlos Antonio Bonacini - Rua Izidoro Cal-
datto - lote 018 - quadra B - quarteirão 07295 - do loteamento Parque Via Norte - Prazo 
concedido até 07/05/2017 para desobstruir atender a intimação 3992. Apesar da con-
cessão do prazo o requerente não estará isento das responsabilidades civil e/ou crimi-
nal, que venham incidir sobre as propriedades vizinhas, por problemas na canalização 
das águas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo: 2017/10/06632 - Proprietário: Carlos Roberto Bernardi - Rua Severo Luiz 
Erbetta - lote 025 - quadra H - quarteirão 08595 - do loteamento Parque Alto taquaral 
- Prazo concedido até 23/04/2017 para desobstruir atender a intimação 3814. Apesar 
da concessão do prazo o requerente não estará isento das responsabilidades civil e/ou 
criminal, que venham incidir sobre as propriedades vizinhas, por problemas na cana-
lização das águas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo:2017/10/4562
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
VALE DAS GARÇAS
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expedien-
te, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência 
das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ENG.º FLÁVIO AUGUSTO F. DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  LAO 2017000073 
Empreendimento: HABRIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA  
Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação:
1. Projeto de Drenagem do empreendimento indicando o total a construir conforme a 
somatória das áreas apresentadas;
2. Projeto Básico do empreendimento (como submetido à SEMURB) indicando o total 
a construir conforme a somatória das áreas apresentadas.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail ariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ARIANE FURLANES DA SILVA 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  Protocolo: 2017/03/5021 
Interessado: ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, em especial na manifes-
tação da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental, onde foi apresentado despacho 
fundamentado, reconheço o direito ao crédito tributário indevidamente pago e publico 
nos termos do art. 44 da Lei 13.104/2007. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM EXERCÍCIO 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2017/03/5023 
Interessado: ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, em especial na manifes-
tação da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental, onde foi apresentado despacho 
fundamentado, reconheço o direito ao crédito tributário indevidamente pago e publico 
nos termos do art. 44 da Lei 13.104/2007. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM EXERCÍCIO 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2017000182
Interessado: BYD ENERGY DO BRASIL LTDA 
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema online, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Atualização da lista de equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa 
incluindo, inclusive, equipamentos de teste e em processo de validação;
- Atualização da lista de resíduos sólidos gerados indicando a destinação ambientalmen-
te adequada para cada resíduo (considerar também as diversas embalagens descartadas);
- Deverá ser implantado pela empresa um sistema de separação de resíduos em toda 
a fábrica;
- A área externa destinada à segregação e armazenamento dos resíduos sólidos deverá 
ser corretamente identifi cada e reorganizada de modo que as caçambas fi quem conti-
das na área coberta.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  13/01/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
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e Nivaldo Camilo de Campos.
 5. PAUTA  : 1 -  Relatório de ações do CMP e pendências de 2015;  2  - Resposta da 
Diretoria Executiva ao Ofi cio CMP 040/2015 - Protocolo 15/25/3727 - Assunto: Pro-
vidências do CAMPREV no processo de recadastramento.  3  - Balanço das ações rea-
lizadas pelo CMP no Exercício de 2015.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia.  Em se-
guida apresentou a resposta ao Ofício do CMP Nº 040/2015 encaminhado à Diretoria 
Executiva solicitando informações a respeito de todas as providências tomadas pelas 
Diretorias, dentro de suas respectivas competências, antes da decisão de suspender os 
pagamentos dos benefi ciários que não se recadastraram no prazo determinado pelo 
Instituto. Nesta resposta foram relatadas todas as ações, informes e comunicações 
realizadas desde o início do recadastramento até o presente.
-O Presidente efetuou a leitura do relatório das ações realizadas pelo conselho em 
2015 e as pendências que fi caram para 2016. Ocorreu um breve debate onde foram 
discutidas as pendências para 2016 e as ações a serem realizadas para a resolução des-
sas pendências, sendo sugeridas atitudes mais enérgicas e objetivas por parte do CMP 
junto às Diretorias que não atendem as solicitações e não cumprem as deliberações 
do colegiado.
- Nos assuntos diversos foi colocado em discussão o protocolado nº 15/25/3700, do 
aposentado Sr. Ayrton Aparecido Gomes, que fora enviado anteriormente pela Dire-
tora Previdenciária para ciência do CMP e está sendo solicitado seu retorno pela Di-
retora Previdenciária para responder ao Ministério Público recurso apresentado pelo 
interessado. 
Ficou pré- agendada para o dia 18 de janeiro reunião para a realização da eleição para 
a escolha da Mesa Diretora para o exercício 2016.
 -DELIBERAÇÃO:  Ficou pré-agendada para o dia 18 de janeiro a eleição da Mesa 
Diretora do CMP para o exercício de 2016.  2  - Será defi nido em sessão posterior o 
calendário das reuniões Ordinárias do CMP para o exercício de 2016.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque 
Presidente do CMP 
  Aldaíria Calixto de Medeiros  
   Secretária do CMP    

 Campinas, 08 de março de 2017 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
  

 ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  18/01/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
e Nivaldo Camilo de Campos. 
 5. PAUTA  : 1 -  Análise e deliberação da matéria a que se refere o Ofi cio GP 008/2016 
- Protocolo 16/25/090 - Interessado: Diretor-Presidente do CAMPREV - Assunto: De-
liberação do CMP para contratação de Empresa de Serviços Técnicos Especializados 
de Auditoria, compreendendo as atividades de "Exame de demonstrações contábeis, 
fi nanceiras e patrimoniais do CAMPREV";  2-  Eleição da Mesa Diretora do CMP para 
o Exercício de 2016.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-  O Presidente deu início a sessão apresentando a pauta do dia supracitada.
Foi colocados em discussão os termos do Ofi cio supramencionado referente à solici-
tação de contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados em Auditoria 
compreendendo as atividades de "Exame de demonstrações contábeis, fi nanceiras e 
patrimoniais do CAMPREV referente ao exercício fi ndo em 2015". 
-O Presidente entrou em contato com a Diretora Financeira que confi rmou ser a Em-
presa Maciel a contratada cujo relatório está sendo agora analisado. 
-O Presidente colocou em pauta a realização da eleição da Mesa Diretora do CMP 
para o exercício de 2016, conforme determina o Regimento Interno e, passou a pre-
sidência da reunião para o Vice-Presidente Nivaldo Campos, conselheiro mais idoso, 
nos termos do disposto no Regimento Interno, que presidiu a reunião da eleição da 
Mesa Diretora. 
-Antes de se iniciar os trabalhos da eleição da nova Mesa Diretora a Secretária Aldaí-
ria Calixto de Medeiros colocou o cargo à disposição. Os Conselheiros se manifesta-
ram no sentido de que a Secretária fosse mantida no cargo. 
-O Presidente em exercício deu início ao processo de eleição e indagou quais conse-
lheiros gostariam de se candidatar aos cargos. 
-O conselheiro Denilson lançou sua candidatura como candidato à presidência do 
CMP expondo seus motivos que foram sustentados pelo trabalho realizado nos três 
anos anteriores quando também ocupou a presidência do CMP. Como ninguém mais 
se apresentou como candidato a presidente e também a vice foram reconduzidos, por 
aclamação dos conselheiros presentes, aos cargos: Presidente: Denilson Pereira de 
Albuquerque, Vice-presidente, Nivaldo C. Campos e Secretária, Aldaíria Calixto de 
Medeiros. Finda a eleição, o Conselheiro Nivaldo Campos passou a direção da reunião 
ao novo Presidente que agradeceu o ato de confi ança dispensado a ele pelos conse-
lheiros e colocou o seu posicionamento perante o cargo, destacando o aprendizado e 
a sua luta para que o Conselho cumpra o seu papel da melhor maneira possível e que 
seja reconhecido com toda a importância que tem na estrutura administrativa, junto ao 
CAMPREV e aos servidores.
-O Vice-Presidente e a Secretária também agradeceram a confi ança dispensada a eles 
na condução dos trabalhos do CMP.
-O Presidente deu conhecimento aos Conselheiros do  Protocolo nº 16/25/131, do 
STMC- Sindicatos dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, 
que acabara de chegar, solicitando informações sobre providências a respeito das con-
tribuições previdenciárias que a Prefeitura Municipal deixou de repassar ao CAM-

PREV, nos meses de novembro e dezembro, repasses que na realidade são de outubro 
a dezembro de 2015, conforme já era do conhecimento do CMP.
 DELBERAÇÃO:  1  - Será enviado Ofício ao Prefeito Municipal, Diretor-Presidente, 
Presidente da Câmara Municipal e o STMC do resultado da eleição da Mesa Diretora 
do CMP para o exercício de 2016.  2  - Ficou pré-agendada reunião para o dia 20 de 
janeiro para conclusão da análise do parecer da Auditoria feita pela empresa Maciel. 
Será defi nido em reunião posterior o calendário  para o exercício de 2016 das reuniões 
Ordinárias do CMP.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP    

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  20/01/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho Muni-
cipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua Barão de 
Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do 
CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, 
Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Lara 
Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Apa-
recida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. Ausência justifi cada conselheira: 
Karen dos Reis Gonçalves de Mattos 
 5. PAUTA  : 1 - Parecer do Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
fi nanceiras do exercício 2014, realizada pela empresa de auditoria Maciel Auditores S/S 
- EPP.  2  - Deliberação do CMP para contratação de Empresa de Serviços Técnicos Espe-
cializados de Auditoria, com a fi nalidade de efetuar o  "Exame de demonstrações contábeis, 
fi nanceiras e patrimoniais do CAMPREV do exercício de 2015".Ofi cio GP 008/2016 - Pro-
tocolo 16/25/090.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a apresentando a pauta do dia supracitada.
- Foi colocado em discussão o parecer da auditoria Maciel e o relatório com a análise do 
CMP, preliminarmente formatado pelo conselheiro Nivaldo Campos e os apontamentos dos 
demais conselheiros. 
-O Presidente novamente enfatizou a importância do Regimento Interno do CMP, que tem 
força de Lei, de que as decisões devem ser cumpridas, pois o colegiado representa todos os 
servidores e na eventualidade de alguma divergência poderá, quem se sentir lesado, se so-
correr do Judiciário.  Foi sugerido que o servidor responsável pelo controle interno deve ser 
convocado e informado sobre o parecer da auditoria e da deliberação do CMP.
- A conselheira Nádia opinou que alguns pontos devem ser destacados: 1 - As pendências e 
tudo o que não foi cumprido ou executado pelas Diretorias; 2 - A questão dos investimentos 
do Instituto nos Fundos Elo e Diferencial em papéis do Banco BVA; 3 - A construção da 
sede do CAMPREV; 4 - A situação dos servidores emprestados pela Prefeitura e o treina-
mento dos novos; 5 - A falta de repasse do das contribuições patronais e concluiu sugerindo 
um curso de capacitação sobre cálculo atuarial.
-O presidente introduziu o segundo tema supramencionado da solicitação de contratação de 
empresa de Serviços Técnicos Especializados em Auditoria compreendendo as atividades 
de "Exame de demonstrações contábeis, fi nanceiras e patrimoniais do CAMPREV, referente 
ao exercício fi ndo em 2015". O assunto foi debatido e a contratação da auditoria foi aprova-
da por unanimidade dos conselheiros presentes. 
-Nos assuntos diversos foi retomado o assunto do Protocolo nº 16/25/131, do STMC - Sin-
dicatos dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, solicitando informa-
ções sobre providencias a respeito das contribuições previdenciárias do Executivo Munici-
pal não repassadas ao CAMPREV, nos meses de outubro a dezembro. 
Como diz respeito às competências do Conselho Fiscal, para o qual o CMP já solicitou es-
clarecimentos a respeito das providências tomadas por aquele colegiado bem como as noti-
fi cações apresentadas a Diretoria Executiva do CAMPREV, sugeriu que os questionamentos 
que dizem respeito ao Conselho Fiscal devem ser respondidos pelo mesmo e posteriormente 
enviados ao CMP que encaminhará, com sua posição, ao STMC.
 - DELIBERAÇÃO:  1  - Enviar Ofício ao Diretor-Presidente convocando a Auditora Interna 
do CAMPREV para ciência do parecer da Auditoria Maciel e para que apresente as ações 
que vem realizando junto às Diretorias.  2  - Ficou defi nido o calendário das Reuniões Ordi-
nárias para o exercício de 2016, que será publicado no DOM.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por 
encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP-. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP      

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  28/01/2016  -  às 14hrs00min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
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Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de 
Campos. Ausência justifi cada da conselheira: Lara Sofi a Frigeri. Presente na reunião a 
Auditora do CAMPREV Sra. Mônica Maria Sibila Lobo.
 5. PAUTA  : 1  - Leitura e aprovação de Atas das sessões anteriores: 13,18 e 20 de 
janeiro de 2016;  2  - Presença da Auditora de controle Interno, para ciência do parecer 
da Auditoria Maciel e apresentação das ações que vem realizando no controle interno 
do CAMPREV. 
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Por con-
senso geral dos conselheiros presentes a pauta foi invertida com a oitiva da Auditora 
do CAMPREV, antes de dar a ela conhecimento do relatório da Auditoria feita pela 
empresa de auditoria Maciel Auditores S/S relativo ao "Exame de demonstrações con-
tábeis, fi nanceiras e patrimoniais do CAMPREV do exercício de 2015" e do Relatório 
do CMP efetuado sobre esse mesmo relatório. 
-O Presidente colocou o CMP à disposição da Auditora em caso de necessidade, efetu-
ar as diligências junto ao Diretor-Presidente e Diretorias para um melhor desempenho 
de seu trabalho. -O Presidente introduziu o item seguinte da pauta que foi a leitura das 
Atas das reuniões realizadas em 13/01/2016; 18/01/2016 e 20/01/2016. Após as corre-
ções de alguns pontos levantados pelos conselheiros, todas foram aprovadas.
 DELIBERAÇÃO:  1  - Enviar para a Auditora Interna o Relatório das Contas do Exer-
cício de 2015 efetuado pela Empresa Maciel Auditores S/S para que a mesma faça seus 
comentários a respeito do assunto ali tratado.  2  - Ficou confi rmada para o próximo dia 
03/02/2016 a Segunda reunião Ordinária do CMP a ser convocada oportunamente.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  03/02/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo presidente do CMP.
 3.  ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
e Nivaldo Camilo de Campos. 
 5. PAUTA  :  Leitura e aprovação de Ata e Ofícios;  2  - Assuntos Diversos.
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS DE ASSUNTOS DISCUTIDOS EM REUNI-
ÕES ANTERIORES: Ofícios CMP nº 001- Protocolo: 16/25/195 - Destinatário: 
Prefeito Municipal-Assunto: comunicando o resultado eleição da Mesa Diretora para o 
exercício de 2016;  Ofícios CMP nº 002- Protocolo: 16/25/194  Assunto:  comunicando 
o resultado eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2016: Destinatário: Diretor-
-Presidente- CAMPREV; Ofícios CMP nº 003- Destinatário: Presidente da Câmara 
Municipal de Campinas- Assunto:  comunicando o resultado eleição da Mesa Diretora 
para o exercício de 2016;  Ofícios CMP nº 004- Protocolo: 16/25/196-  Destinatário: 
STMC- Assunto: comunicando o resultado da eleição da Mesa Diretora para o exer-
cício de 2016; Ofícios CMP nº 005- Protocolo: 16/25/288 Destinatário :  Diretor-Pre-
sidente do CAMPREV -  Assunto: Convocação da Auditora Interna;  Ofício CMP Nº 
006/2016  . Protocolo: 16/25/392-  Assunto: encaminhamento para O Controle Interno 
do Instituto do Parecer da Auditora Interna realizada pela Empresa Maciel relatório 
onde constam os apontamentos e as recomendações deste colegiado para as provi-
dências necessárias para sanar os problemas, Protocolado: 2016/25/090 ; Interessado: 
Gabinete da Presidência do CAMPREV; Assunto: parecer com a aprovação por unani-
midade de votos dos conselheiros para a contratação dos Serviços Técnicos Especiali-
zado de Auditória das atividades de "Exame das demonstrações contábeis, fi nanceiras 
e administrativas do CAMPREV, de acordo com o Termo de Referência apresentado.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente apresentou a pauta do dia supracitada. 
Foi efetuada a leitura de Ata da reunião anterior realizada em 28/01/2016. Após apro-
vada foi assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente procedeu com a leitura do relatório com a análise e manifestação do 
Colegiado do parecer da auditoria realizada pela empresa Maciel Auditores S/S, Au-
ditores Independentes,dasdemonstrações fi nanceiras, econômicas e administrativas 
do CAMPREV relativas ao exercício de 2014, no qual constam os apontamentos, as 
recomendações do CMP e a solicitação à Diretoria Executiva para as providências 
necessárias para sanar os problemas apresentados. 
-Os conselheiros aprovaram o relatório e deliberaram pelo envio a Diretoria Executiva 
do CAMPREV e Conselho Fiscal.
 DELIBERAÇÃO:  1  - Enviar para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal o Relatório 
do CMP com a análise  e  manifestação do Parecer a respeito das Contas do Exercício 
de 2014, efetuado pela Empresa Maciel Auditores S/S e solicitação a Diretoria Execu-
tiva para providências objetivando a e solução dos problemas apontados.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  16/02/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, e Nivaldo Camilo de Campos. Ausências justifi cadas dos conselheiros: Ma-
ria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho. Participação do 
Dr. José Ferreira Campos Filho. Diretor-Presidente do CAMPREV. 
 5. PAUTA  : 1  - Construção da sede do CAMPREV;  2  - O cancelamento do parcela-
mento do repasse das contribuições pela PMC.
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS DE ASSUNTOS DISCUTIDOS EM REUNI-
ÕES ANTERIORES:  Oficio CMP 07/2016 - Protocolo: 16/25/460- Referência Ofício 
DF 170/2015--Interessado: Diretoria Financeira da CAMPREV- Assunto: relatório do 
CMP onde constam os apontamentos e as recomendações do colegiado das providên-
cias necessárias para sanar os problemas apresentados pela Auditoria Maciel;  Oficio 
CMP 09/2016 - Referência Ofício DF 170/2015 ; - Interessado: Diretoria Financeira 
da CAMPREV, Destinatário: Conselho Fiscal Camprev;  Ofício CMP nº 10 - Protoco-
lo: 16/25 /489 Destinatário: Diretor-Presidente - Assunto: Solicitação da presença do 
Diretor-Presidente do Camprev para esclarecimentos do assunto em pauta.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-  O Presidente deu início a reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na sequ-
ência, passou a palavra ao Diretor-Presidente que deu início a sua fala discorrendo a 
respeito do Cancelamento do Termo de Parcelamento e Confi ssão de Débitos Previ-
denciários - CADPREV - nº 00957/2015, fi rmado entre o CAMPREV e o Município, 
em 16/12/2015, conforme publicado no DOM, quando da efetivação do acordo com a 
administração municipal referente ao parcelamento da contribuição patronal da PMC 
que não havia sido recolhida, por conta da queda da arrecadação, fi cando a PMC sem 
fl uxo de caixa para saldar, na época, esse compromisso. Embora esse parcelamento 
seja permitido (Art. 5º Portaria MPS 402/2008) e que, consultado o Ministério da 
Previdência este não fez qualquer restrição ao acordo.
- Sobre a construção da sede própria do CAMPREV, o Diretor-Presidente informou 
sobre a licitação e o andamento da obra e o atraso por conta das chuvas, e que aplicou 
advertências pelo atraso. O prazo contratual estipulado para a entrega foi de 12 meses, 
mas disse acreditar que até outubro poderá ser entregue o prédio montado e depois 
virá a parte do acabamento. 
-O Diretor-Presidente confi rmou que o dinheiro recebido na contrapartida paga ao 
CAMPREV pelo Banco Bradesco foi utilizado para o pagamento dos benefi ciários do 
Fundo Financeiro. 
-O Presidente do CMP sugeriu a realização de um curso sobre cálculo atuarial para 
uma melhor capacitação dos conselheiros quando da aprovação desse cálculo Diretor-
-Presidente acatou a sugestão e falou para ser solicitado o curso. O Presidente agrade-
ceu a presença do Diretor-Presidente que em seguida se retirou.
 DELIBERAÇÃO:  1 - Enviar ofício para a Diretoria Executiva solicitando curso so-
bre cálculo atuarial para os membros do CMP e eventuais servidores do CAMPREV 
interessados.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  25/02/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen 
dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, 
Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo 
Camilo de Campos.  Ausência justificada do conselheiro:  Guaracy Franco Junior.
 5. PAUTA  : 1-  Leitura de Atas e Ofícios ; 2-  Assuntos Diversos.
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS DE ASSUNTOS DISCUTIDOS EM REUNI-
ÕES ANTERIORES:  Ofícios CMP nº 011  - Destinatário: Diretor -Presidente- Assun-
to: Solicitação providências para a realização de um breve curso a respeito do tema, 
para atualização e o aprimoramento dos membros do CMP e servidores do Instituto 
interessados.  Ofícios CMP  nº 013- Protocolo: 16/25/587  Destinatário: Diretor -Presi-
dente- Assunto: Solicitação da Publicação calendário em anexo das Reuniões Ordiná-
rias do Conselho Municipal de Previdência - CMP para o exercício de 2016. 
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do 
dia supracitada. 
A sequencia, foi efetuada a leitura de Atas das reuniões anteriores realizadas em 03 e 
16 de fevereiro de 2016, após aprovadas foram assinadas pelos conselheiros.
-O Presidente apresentou o Relatório de Atividades da Diretoria Previdenciária do 
exercício de 2015 enviado para o CMP para apreciação dos conselheiros. 
-Foi debatido a respeito da presença da Diretora Previdenciária e das demais diretorias 
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em reunião do conselho para apresentação das ações das respectivas Diretorias, con-
forme reivindicado e acordado anteriormente em reunião.
- Nos Assuntos Diversos, o Presidente enfatizou o papel do CMP frente às demandas 
dos servidores e apresentou um relatório no qual fez uma análise da legislação da 
aposentadoria especial dos servidores guardas municipais, a qual alguns municípios já 
aprovaram. Ocorreu um amplo debate sobre o tema
 DELIBERAÇÃO:  1  - Enviar a Diretoria Executiva Ofício solicitando convocação dos 
diretores para apresentarem o relatório das ações desenvolvidas nas suas Diretorias.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP    

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  09/03/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  O Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Vice- Presidente do CMP, 
substituindo o presidente S. Denílson Pereira de Albuquerque, em LTS-Licença para 
tratamento de saúde, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves 
de Mattos, Lara Sofi a Frigeri Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.  Ausên-
cia justificada:  Denilson Pereira de Albuquerque.
 5. PAUTA  : 1  - Leitura e aprovação de Ata e Ofícios;  2  - Assuntos Diversos. 
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS DE ASSUNTOS DISCUTIDOS EM REUNI-
ÕES ANTERIORES: Ofícios CMP nº 012- Protocolo: 16/25/736 - Destinatário: 
Diretor-Presidente- CAMPREV -Assunto: Solicitação para convocar os Diretores do 
CAMPREV para apresentação das ações das suas Diretorias do exercício de 2015.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
Foi efetuada a leitura de Ata da reunião anterior realizada em 25/02/2016. Após apro-
vada foi assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente procedeu com a leitura dos Ofícios enviados de assuntos discutidos em 
reunião anterior. Nos Assuntos Diversos, foram debatidas as apresentações das ações 
das Diretorias pelos diretores e os respectivos agendamentos das reuniões. O Diretor 
Administrativo estava pré-agendado para o dia 10 de março, porém pela impossibi-
lidade do comparecimento da maioria dos conselheiros foi mantido contato com o 
diretor e a sua apresentação será agendada em outra data posteriormente agendada. 
-Foram mantidas as reuniões da Diretoria Previdenciária para o dia 11 de março às 
14h30 e dia 16 de março no mesmo horário com a Diretoria Financeira.
 DELIBERAÇÃO:  A reunião com a Diretoria Administrativa será remarcada para 
outra data e fi caram mantidas as reuniões pré-agendadas com as Diretorias: Previden-
ciária e Financeira.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP      

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 6ª (SEXTA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV    
 1. DATA E LOCAL:  11/03/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e 
Nivaldo Camilo de Campos. Presença pelo CAMPREV: Sra. Aline Pécora, Diretora 
Previdenciária e o Sr. Wilson Roberto do Prado, Assessor Técnico da Diretoria Pre-
videnciária.
 5. PAUTA  : 1-  Apresentação das ações realizadas pela Diretoria Previdenciária em 
2015.
 6. DOCUMENTOS RECEBIDOS: 1- Ofi cio Conselho fi scal nº 04/2016, Protocolo 
nº 16/25/777- Assunto: Informações sobre procedimentos ou deliberações do CMP a 
respeito da contrapartida do CAMPREV em relação à venda da folha de pagamento 
do Instituto ao Banco BRADESCO. 2- Resposta do da Diretoria Administrativa  Ofí-
cio CMP nº 011  - Protocolo: 16/25/591-  destinatário: diretor -presidente- assunto: 
solicitação providências para a realização de um breve curso a respeito d e cálculo 
atuarial, para atualização e o aprimoramento dos membros do CMP e servidores do 
instituto interessados.

 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na se-
quencia, passou a palavra a Diretora Previdenciária que iniciou a apresentação do 
relatório da sua Diretoria o qual será parte integrante desta Ata. Descreveu as Ações 
Realizadas em 2015 e as Planejadas para 2016 pelos Setores que compõe a Diretoria 
Previdenciária iniciando pelo Setor de Serviço Social, na sequencia o da Aposenta-
doria, Benefícios, Coordenadoria de Folha de Pagamento e a Implantação novaprev- 
pelo Sistema Atlantic, Consignados, recadastramento fi nalizando com a conclusão. 
O Presidente agradeceu a presença da Diretora Previdenciária que se retirou.
O Presidente efetuou a leitura do Ofício supramencionado do Conselho Fiscal, so-
licitando informações sobre procedimentos ou deliberações do CMP a respeito da 
contrapartida do CAMPREM em relação à venda da folha de pagamento do Instituto. 
 DELIBERAÇÃO:  1  - Encaminhar a Diretoria Executiva o Ofício com a sugestão 
sobre o curso de cálculo atuarial. 2- Encaminhar ao Conselho Fiscal resposta do Ofi cio 
supramencionado com as Atas do CMP que trataram do assunto sobre a do CAM-
PREV em relação à venda da folha de pagamento do Instituto ao Banco Bradesco.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP        

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 
  1. DATA E LOCAL:  16/03/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite 
de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina 
Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Cam-
pos.  Falta justificada conselheira:  Maria Elvira Moreira Pavarini. Presença pelo 
CAMPREV: Sra. Antonia Francisca dos Santos, Diretora Financeira, Samantha de 
Castro Carneiro, contadora e o Sr. Claudio Martins da Assessoria GAPP contratada 
do CAMPREV. 
 5. PAUTA  : 1-  Apresentação das ações realizadas pela Diretoria Financeira em 2015.  
 6.DOCUMENTOS RECEBIDOS: 1-  Protocolado: 16/25/866- Relatório das Ações e 
Atividades realizadas pela Diretoria Financeira do CAMPREV em 2015 . 
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na se-
quencia, passou a palavra a Diretora Financeira que iniciou a apresentação do relatório 
da sua Diretoria o qual será parte integrante desta Ata. 
 - DELIBERAÇÃO:  1  - A Diretoria Financeira deverá encaminhar ao CMP por e-mail 
o Balanço Orçamentário e Patrimonial de Receitas e despesas do CAMPREV do exer-
cício de 2015, apresentado na reunião. 
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  23/03/2016  -  às 09hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua 
Barão de Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denilson Perei-
ra de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos 
Reis Gonçalves de Mattos, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.  Faltas 
justificadas:  Adriana de Morais, Lara Sofi a Frigeri. Presença pelo CAMPREV: Sr. 
Claudio Luiz Moraes, Diretor Administrativo.
 5. PAUTA  : 1-  Apresentação das Ações Realizadas pela Diretoria Administrativa no 
exercício de 2015.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início a reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na se-
quencia, passou a palavra ao Diretor Administrativo que iniciou a apresentação do 
relatório da sua Diretoria. Preliminarmente o mesmo descreveu as atividades relacio-
nadas à área de recursos humanos dentre elas:- Controle de Férias, Licença Prêmio, 
Licença Saúde e Faltas Abonadas, dos servidores cedidos pela Prefeitura Municipal 
de Campinas e dos servidores do CAMPREV; na sequencia relatou quantitativamente 
as ações que a Diretoria desenvolveu no exercício de 2015. 
-O Presidente solicitou que o Diretor Administrativo enviasse informações precisas 
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sobre as seguintes demandas da sua Diretoria: 1- A sala do Edifício Cruz Alta cedida a 
Associação das Professoras aposentadas; 2-Cronograma das reformes do edifício José 
Guernelli, 3- A compra dos computadores da sede dos Conselhos; 4- Regularização 
dos imóveis do CAMPREV-; 5- Organograma da Diretoria Administrativa solicitado 
anteriormente e não entregue; 6- Digitalização dos documentos do Instituto. 
 7. DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou pré- agendada reunião para o dia 30 de março para o 
fechamento do mês de Atas e Ofícios.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP   
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO EXTAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  30/03/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.  Falta 
justificada conselheira:  Karen dos Reis Gonçalves de Mattos. 
 5. PAUTA  : 1-  Leitura e aprovação de Ata e Ofícios;  2  - Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-  O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
Foi efetuada a leitura de Atas das reuniões anteriores realizadas nos dias 09, 11, 16 e 
23 de março. Após os ajustes necessários foram aprovadas e assinadas pelos conse-
lheiros. 
O Presidente informou ter conversado com o Presidente do Conselho Fiscal sobre os 
balancetes das receitas e despesas e como o CMP deve analisar uma vez que estão 
incompletos e carentes de informações. 
-Nos Assuntos Diversos, o Presidente retomou o tema sobre a elaboração do Regi-
mento Interno do CAMPREV/CMP, informou que o Diretor- Presidente questionou a 
respeito. Ocorreu um novo debate. 
-O Presidente informou que o Diretor Presidente a princípio achou que o CMP deveria 
fazer o Regimento Interno, mas a Diretoria Executiva poderá fazer um decreto via 
Prefeito e regulamentar, porém o Presidente achou que as competências devem ser 
direcionadas pelo CMP.
 -DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou decidido que o Presidente irá pesquisar a existência de 
uma assessoria que faça formatação de Estrutura de RPPS.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  15/04/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  O Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Vice- Presidente do CMP, 
substituindo o presidente S. Denílson Pereira de Albuquerque, em LTS-Licença para 
tratamento de saúde, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pa-
olieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. 
 Faltas justificadas conselheiras:  Maria Elvira Moreira Pavarini e Vera Lucia Macha-
do Ugolini. Presença do conselheiro Denilson Pereira de Albuquerque, presidente do 
CMP licenciado a partir de 01 de abril.
 5. PAUTA  : 1-  Leitura e aprovação de Ata e Ofícios a serem encaminhados;  2  - As-
suntos Diversos.
 6. DOCUMENTO RECEBIDO : Ofi cio nº 04/2016, protocolo: 16/25/777, reenvia-
do pelo Conselho Fiscal, solicitando mais esclarecimentos sobre a contrapartida em 
dinheiro que o CAMPREV recebeu do Banco Bradesco S/A por ter assumido o paga-
mento da folha dos Inativos e Pensionistas do Instituto.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Informou 
sobre despacho do Diretor-Presidente referente ao afastamento do Presidente do CMP 
Denilson Pereira de Albuquerque, em obediência a legislação eleitoral, e a convocação 
da suplente Vera Lucia Machado Ugolini. 
- O Presidente em exercício entende que não há impedimento para convocação da 
suplente que atualmente exerce cargo na Câmara, uma vez que a lei 10/2004 não faz 

menção a essa condição e o decreto nº 14.849 de 06 de agosto de 2.004, que dispôs 
sobre a matéria (eleição dos membros do Conselho) diz em seu art. 1º, item III: - Não 
poderão ser indicados ou eleitos as servidoras e servidores que estejam suspensos, ou 
em estágio probatório, afastamento preventivo, licença sem vencimentos, comissio-
nado com ou sem vencimentos e licença para concorrer ou exercer mandato eletivo;" 
o que, no seu entender signifi ca que esta condição impede de ser eleito quem estiver 
comissionado na época de concorrer às eleições. 
-O Presidente em exercício concedeu a palavra ao conselheiro Denílson Pereira de 
Albuquerque, presidente do CMP ora licenciado que efetuou a leitura de documento 
encaminhado ao CMP comunicando e justifi cando o seu afastamento do conselho com 
antecedência de seis meses como exigência da legislação eleitoral, para concorrer nas 
eleições municipais ao cargo de vereador. 
A secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 30 de março. 
Após os ajustes necessários a mesma foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente fez a leitura do Ofício do Conselho Fiscal nº 04/2016 Protocolo nº 
16/25/777- reenviado ao CMP solicitando mais esclarecimentos sobre procedimentos 
ou deliberações do CMP a respeito da contrapartida em dinheiro que o CAMPREV 
recebeu do Banco Bradesco S/A por ter assumido o pagamento da folha dos Inativos 
e Pensionistas do Instituto.
-O Presidente em Exercício mencionou que o CMP enviará Ofício à Diretoria Execu-
tiva do CAMPREV solicitando essas informações. 
 DELIBERAÇÃO:  1 - Ficou decidido que será enviado Ofício a Diretoria Executiva 
do CAMPREV: a) solicitando manifestação da Procuradoria Jurídica do Instituto no 
sentido de dirimir as dúvidas levantadas pela conselheira Nádia. b) solicitando mais 
esclarecimentos, inclusive com embasamento legal, a respeito da utilização do dinhei-
ro da contrapartida do recurso recebido pelo CAMPREV do Banco Bradesco S/A por 
ter assumido o pagamento da folha dos Inativos e Pensionistas do Instituto, conforme 
solicitado pelo conselheiro José Erivan . 
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  20/04/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, Guaracy Franco 
Junior, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Nádia Aparecida Fer-
reira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini. Faltas 
justifi cadas - Conselheiros: André Gomes Pereira, José Erivan Leite de Araújo, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni.
 5. PAUTA  : 1 -  Leitura e aprovação de Ata de reunião ocorrida em 15 de abril de 2016 
e Ofícios a serem encaminhados.  2  - Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada.
A Secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 15 de abril, a 
qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente procedeu a leitura dos Ofícios nº 018/2016 e 019/2016. Ambos serão 
encaminhados ao Diretor-Presidente do CAMPREV. O Ofício nº 018/16 - será en-
caminhado à Diretoria Executiva a fi m de obter uma manifestação da Procuradoria 
Jurídica com relação ao que dispõe a Lei Complementar 10/2004, no que se refere 
ao afastamento de conselheiros de suas atividades no CMP e a legislação eleitoral 
que regulamenta as desincompatibilizações para as próximas eleições para Prefeitos e 
Vereadores, no sentido de se saber se há algum confl ito entre elas e qual deve preva-
lecer nesse caso. O Ofício nº 019/16 solicita uma explicação da Diretoria Executiva 
da contrapartida que o CAMPRREV recebeu no valor de R$ 20.048.313,65 (vinte 
milhões, quarenta e oito mil e trezentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) 
proporcional ao percentual que corresponde a folha de pagamento dos inativos e pen-
sionistas em relação ao total da folha paga mensalmente pela Prefeitura aos servidores 
e fundamentada na legislação vigente e do porque o valor foi utilizado, simplesmente, 
no pagamento da folha mensal dos inativos e pensionistas, conforme informado em 
reunião pelo Diretor-Presidente. 
-Nos assuntos Diversos, o Presidente leu o Ofício elaborado em resposta ao Ofício 
do Vereador Marcos Bernardelli de nº 262/13 GMB, de agosto de 2013 a respeito dos 
problemas surgidos com as aplicações efetuadas pelo CAMPREV, na gestão anterior, 
através do Fundo ELO nesses papéis (CDBs) do Banco BVA, o que acabou acarretan-
do prejuízos ao Instituto. 
O Ofício foi fi nalizado e aprovado pelos Conselheiros presentes e será encaminha-
mento ao Vereador Marcos Bernardelli. 
-O Presidente apresentou os seguintes Protocolados: 1- Protocolo nº 2016/25/1047- 
Interessado: Ayrton Ap. Gomes referente à solicitação de providências relativas aos 
cortes nos proventos de aposentadorias e pensões, para acatar a determinação do STF- 
Supremo Tribunal Federal de 18 de novembro de 2015. 2 - Ofícios nº 022/2016- Pro-
tocolo nº 16/25/131- Interessado: STMC- Sindicato dos Trabalhadores Municipais de 
Campinas, assunto: Esclarecimento sobre acordo CADPREV nº 956/2015- publicado 
no DOM de 16 de dezembro de 2015- Procedência: Conselho Fiscal, que juntou ape-
nas a Ata da reunião ocorrida com a Diretora Financeira, faltando às respostas dos 
outros questionamentos do STMC- constantes no referido Ofício. 
-O Presidente informou que a última informação recebida da Diretora Financeira era 
que estava regularizado, caso contrário o MPS - Ministério da Previdência não teria 
expedido o CRP - Certifi cado de Regularidade Previdenciária.
 -DELIBERAÇÃO:  1  - Os Ofícios nº 18, 19 e 20 foram aprovados e serão devidamen-
te encaminhados para os respectivos destinatários conforme descritos acima. 2- Os 
protocolados supramencionados com as manifestações do CMP serão tramitados para 
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dar prosseguimento as solicitações dos interessados. 3- Será realizado levantamento 
de Ofícios com solicitações do CMP pendentes de respostas e encaminhamento de 
soluções.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV 28/04/2016   
  1. DATA E LOCAL:  28/04/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, José Erivan Leite 
de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini.
 5. PAUTA  : 1  - Leitura e aprovação de Ata da Reunião anterior e avaliação das pen-
dências do CAMPREV de solicitações do CMP: 2- Assuntos Diversos.
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS:  1-Ofício CMP Nº 018/2016- assunto :  afastamento 
de conselheiros de suas atividades no CMP e a legislação eleitoral que regulamenta as 
desincompatibilizações para as próximas eleições para Prefeitos e Vereadores; 2-Ofí-
cio CMP Nº 019/2016- assunto: Informações sobre utilização da contrapartida paga ao 
CAMPREV pelo Banco Bradesco pela folha de pagamento dos inativos; Ofício CMP 
Nº 020/2016- Protocolo: 16/25/1301- assunto; resposta ao protocolo 262/13- Vereador 
Marcos José Bernadelli- informações sobre investimentos do CAMPREV NO Banco 
BVA no período de 2011 e 2012.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada.
A Secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 20 de abril, a 
qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente procedeu a leitura das respostas aos Ofícios e protocolado: 1- Protocolo 
nº 15/25/3676- reencaminhado pelo Conselho Fiscal - assunto - solicitação de delibe-
ração sobre matéria referente a membro eleito do Conselho Fiscal, Maria de Lourdes 
Guimarães, onde foi argumentado que a legislação municipal - (Lei Complementar n° 
10/2004) não estabeleceu para o Conselho Municipal de Previdência como seria o pro-
cedimento administrativo para apurar falta cometida por membros eleitos para Conse-
lhos. 2- Protocolado: 2016/25/131-Interessado: STMC- Sindicato dos Trabalhadores 
do Serviço Público Assunto: Reivindicações Diversas - Tendo em vista a informação 
de 19 de abril de 2016 onde o Conselho Fiscal convocou a Sra. Diretora Financeira 
para responder aos questionamentos do Sindicato, o CMP aguardará o repasse dessas 
informações e outras que são de competência daquele CF para posterior devolução 
ao Sindicato. 3- Protocolado: 2016/25/1047- Interessado: Gabinete da Presidência do 
CAMPREV- Assunto: Salários acima do Teto. 
O Presidente fez uma breve retrospectiva sobre o trâmite do referido processo judicial 
sobre a redução dos proventos acima do teto.
-Nos assuntos Diversos, o Presidente informou sobre o curso a respeito de Calcu-
lo Atuarial que estava sendo articulado pela Aline Pécora, diretora previdenciária do 
CAMPREV e informado pela conselheira Nádia e se há interesse de membros do 
conselho em participar. 
-A conselheira Nádia mencionou algumas questões que julga pendentes de esclare-
cimentos- 1- os recursos da desapropriação do CAMPREV se poderia ser utilizado 
na construção da sede; 2- Publicação sobre sucumbência dos novos procuradores do 
CAMPREV que se encontram sob estágio probatório; 3- O andamento do Inquérito 
Policial onde o CMP emitiu um relatório que foi anexado aos autos. 
-O Presidente fez menção a elaboração do Regimento Interno e um breve histórico 
sobre todas as ocorrências na tentativa de ser efetivada pelo Conselho, a quem caberia 
essa elaboração e posteriormente o envio para análise e manifestação jurídica. 
 DELIBERAÇÃO:  1 - O Presidente irá averiguar as questões discutidas na reunião 
e serão enviados Ofícios, caso necessário, solicitando informações à Diretoria Exe-
cutiva.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP      

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  11/05/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 

aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, Karendos Reis Gonçalves de Mattos,José Erivan Leite 
de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini . 
 5. PAUTA  : 1 - Leitura e aprovação de Ata da Reunião anterior: 2- Assuntos Diversos.
 6. DOCUMENTOS ENVIADOS: 1-Ofício CMP Nº 022/2016- Protocolo: 
16/25/1419- assunto : Publicação dos extratos de Atas das Reuniões Ordinárias e Ex-
traordinárias do CMP 2015.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada.
-A Secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 28 de abril, 
a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente informou sobre as pendencias levantadas na ultima reunião que fi cou de 
averiguar junto a Diretoria Executiva, preliminarmente falou sobre o curso de Calculo 
Atuarialsolicitado pelo CMP para que fosse realizado pela mesma empresa contratada 
para fazer o cálculoatuarial 2016, mas, de acordo com a informação obtida, para isso 
ocorrer deverá ser feita outra contratação específi ca para essa fi nalidade, porque o 
objeto da contratação da ETA é para a realização do cálculo atuarial. 
-Foi colocada em discussão tema referente a compra de bem móvel, no caso específi co 
do automóvel Honda Civic adquirido recentemente pelo Instituto, cujo valor chegou 
a 79 mil reais, contradizendo com a atual situação econômica e as medidas de restri-
ções impostas pela administração. Foi sugerido pelo conselheiro Guaracy averiguar se 
cabe ao CMP interpelar sobre essa questão e, se for o caso abordar se a aquisição era 
mesmo necessária, ou se a referida compra foi ou é um ato de gestão e não necessita 
de deliberação do Conselho. 
-O assunto foi debatido e houve consenso no sentido de questionar o Diretor Presi-
dente a respeito da real  necessidade da compra num momento de restrição a gastos.
- O Presidente retornou com as questões encaminhadas e pendentes de soluções e res-
postas dentre elas, o retorno ao contrato com a Consultoria Conde, cuja explicação foi 
dada pelo Secretário Executivo da Presidência, Dr. Gerson Rozo, que expos ter sido a 
consultoria contratada para realizar estudo sobre Aposentaria Complementar, onde o 
estudo atuarial seria com essa fi nalidade, uma vez que o Instituto não poderia ter duas 
empresas contratadas para o mesmo objeto, ou seja, a Conexão era a consultoria com 
contrato vigente, para essa fi nalidade.
-O Presidente passou a palavra para a conselheira Nádia que na reunião anterior, fez 
alguns questionamentos dentre eles: 1- se os recursos provenientes da desapropriação 
do terreno no Bairro São Bernardo poderiam ser utilizados na construção da sede; 2 - 
Publicação sobre o direito de se pagar sucumbência advindas dos processos contra a 
Administração aos novos procuradores do CAMPREV que se encontram sob estágio 
probatório; 3 - O andamento do Inquérito Policial onde o CMP emitiu um relatório que 
foi anexado ao pedido da Delegacia de Polícia.
- O Presidente esclareceu que falou com a Diretora Financeira a respeito do dinheiro 
da desapropriação do imóvel acima mencionado, e a mesma respondeu que está apli-
cado e não poderá ser utilizado para construção da sede. Em relação ao inquérito poli-
cial, o CMP anexou relatório sobre os fatos ocorridos que envolveram o colegiado, ao 
protocolo que a Delegacia encaminhou para a Diretoria Financeira, a qual juntou toda 
a documentação e reenviou, porém até o presente não forneceu nenhuma resposta. 
 DELIBERAÇÃO:  1 - Ficou decidido o pré-agendamento de Reunião Extraordinária 
para a próxima semana para retomar o estudo sobre o Regimento Interno do CMP-
-CAMPREV.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP        

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  18/05/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes 
Pereira, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, José Erivan Leite de Araújo, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira 
de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini. Ausências 
Justifi cadas: Guaracy Franco Junior e Lara Sofi a Frigeri .  
 5. PAUTA  :  1 - Regimento Interno.
 6. DOCUMENTO ENVIADO:  1-Ofício CMP Nº 022/2016- protocolo: 16/25/1419- 
assunto: publicação dos extratos de Atas do exercício de 2015.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
A Secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 11 de maio, a 
qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O Presidente introduziu o assunto em pauta e procedeu com a leitura de alguns ar-
tigos do esboço anteriormente elaborado do Regimento Interno, informou que após 
a análise desse material, concluiu que não está claro na legislação que o CMP tem 
competência para elaborar o Regimento Interno do CAMPREV/CMP. Ocorreu um 
debate sobre esse tema. 
-O Presidente sugeriu a elaboração de um Ofi cio à Diretoria Executiva do CAMPREV 
para que informem sobre todos os cargos e suas respectivas atribuições, após será 
colocado em discussão e deliberação do CMP a respeito da continuidade ou não da 
elaboração do regimento interno. 
 DELIBERAÇÃO:  Enviar a Diretoria Executiva os seguintes Ofícios: 1- Ofi cio ao 
Diretor Presidente, solicitando sua presença sobre esclarecimento de dúvidas do CMP. 
2- solicitando o organograma da estrutura e atribuições de todos os cargos ocupados 
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do CAMPREV, de acordo com a Lei 58/14. 3 - Solicitando levantamento de todas as 
empresas que prestam serviço ao CAMPREV.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  23/05/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- Presidente do CAMPREV, 
Dr. José Ferreira Campos Filho, sob a Presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, 
Presidente em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de 
Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes 
Pereira, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Guaracy Franco e Lara Sofi a Frigeri 
José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria 
Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de 
Campos e Vera Lucia Machado Ugolini. Pelo CAMPREV compareceram a Sra. An-
tonia Francisca dos Santos, Diretora Financeira e o Dr. Gerson Rozo. Compareceram 
membros do Conselho Fiscal, convidados do Diretor-Presidente do CAMPREV. 
 5. PAUTA:  Assuntos Gerais do CAMPREV.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do 
dia supracitada. Na sequência, passou a palavra ao Dr. Gerson Rozo, Secretário Exe-
cutivo da Presidência que compareceu para representar o Diretor-presidente e justifi -
cou a ausência do Diretor-Presidente do CAMPREV que foi chamado pelo Prefeito a 
comparecer numa reunião no Gabinete para discutir questões referentes a greve dos 
servidores no mesmo horário da Reunião que havia solicitado ao CMP. Quanto ao as-
sunto que o Diretor-Presidente iria expor para os conselheiros, o Dr. Gerson informou 
que desconhecia o tema principal que o mesmo trataria, porém deduziu que poderia 
ser a respeito da obra de construção da sede e ao convite que faria aos membros dos 
dois conselhos, para uma visita à obra e verifi carem in loco o andamento do projeto de 
construção. Concluídas as discussões, o Dr. Gerson se retirou e o Presidente seguiu a 
reunião e, fi cou decidido pelos conselheiros que seria aguardado uma nova solicitação 
do Diretor Presidente. 
 -DELIBERAÇÃO:  O CMP decidiu que será aguardada uma nova solicitação de reu-
nião pelo Diretor Presidente do CAMPREV. 
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  25/05/2016  -  às 09hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- Presidente do CAMPREV, 
Dr. José Ferreira Campos Filho, sob a Presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, 
Presidente em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de 
Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Guaracy Fran-
co, José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, 
Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Ca-
milo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausências Justificadas:  Adriana de 
Morais, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos. Pelo CAMPREV compareceram a Sra. 
Antonia Francisca dos Santos, Diretora Financeira e o Dr. Gerson Rozo. Compare-
ceram membros do Conselho Fiscal, Elias Cruz, Rita da Costa, Samuel Yamakawa e 
Maria de Lourdes Guimarães. Presença do Dr. José Ferreira Campos Filho, Diretor-
-Presidente do CAMPREV.
 5. PAUTA:  Assuntos Diversos do CAMPREV.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na sequ-
ência, passou a palavra ao Diretor-Presidente do CAMPREV, que preliminarmente 
pediu desculpas pela ausência na reunião que havia solicitado para o dia 23 de maio e 
justifi cou a ausência pela necessidade de atender a convocação do Prefeito Municipal 
para uma reunião de emergência com Secretários Municipais para tratar da situação 
fi nanceira do município. Esclareceu que o objetivo da reunião foi o de trazer infor-
mações sobre os produtos e projetos que se comprometeu a entregar na sua gestão, 
dentre eles: a obra de reforma das salas situadas no Edifício Guernelli e a compra de 
equipamentos para o FAS e FASC, cujo objetivo é o de benefi ciar os aposentados que 
utilizam esses Fundos, bem como com a parceria com a Secretaria de Saúde para aten-
der a população usuária do SUS que são encaminhados para tirarem raios-X dentários. 
Por essa medida fez um ajustamento com o síndico do Edifício para a reforma que de-

pois de concluída fará a inauguração com a presença dos aposentados e dos conselhos.
- O Diretor-Presidente fez um convite aos membros dos CMP e CF para fazerem uma 
visita à obra da construção da sede do CAMPREV. Informou que a construção está 
atualmente na segunda laje e reiterou o convite aos conselheiros a comparecerem ao 
local no dia 31 de maio às 9h30min, para uma visita à obra para verifi carem, in loco, 
o andamento da construção.
- O Diretor Presidente também informou que, fruto da reunião com o Prefeito e Secre-
tários, vai propor algumas medidas relacionadas ao défi cit da Prefeitura, dentre elas, 
a de adquirir ações da SANASA, bem como a questão da implantação da Previdência 
Complementar.
-Informou que a renovação do CRP se dará no próximo dia 21 de junho, o que não 
seria possível se houvesse atraso nos recolhimentos. Não havendo mais questiona-
mentos o Diretor Presidente e os demais convidados se retiraram. 
 - DELIBERAÇÃO:  Não houve deliberação nesta reunião.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP        

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 6ª (SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV    
 1. DATA E LOCAL:  08/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, Karendos Reis Gonçalves de Mattos,José Erivan Leite 
de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos.  Ausên-
cia Justificada:  Vera Lucia Machado Ugolini.
 5. PAUTA  :  1- Leitura e aprovação de Ata da Reunião anterior: 2 - Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
A sequência, a Secretária efetuou a leitura das Atas das reuniões anteriores realizadas 
nos dias 18, 23 e 25 de maio de 2016, as quais foram aprovadas e assinadas pelos 
conselheiros. 
-O Presidente e alguns membros do CMP relataram a visita que foi feita na obra da 
futura sede do CAMPREV e descreveram todo o andamento e as perspectivas de con-
clusão. 
-O Presidente apresentou e colocou em discussão o Memorando 22/2016- Protocolo: 
16/25/1422, encaminhado pelo Controle Interno do CAMPREV referente a auditoria 
da Empresa independente do grupo Maciel e os conselheiros solicitaram que fosse 
enviada, digitalmente, cópia via e-mail, para posterior manifestação.
- O Presidente fi cou de falar com a Diretoria Executiva a respeito da desse assunto 
e acrescentou também que é favorável que o CMP tenha dotações próprias no or-
çamento para atender as despesas do Conselho, como cursos, compra de materiais 
em geral, para não fi car dependendo da liberação do CAMPREV, o que nem sempre 
acontece em tempo hábil, especialmente quanto à participação em cursos, seminários 
e congressos. 
O Presidente efetuou a leitura da resposta do Diretor-Presidente ao Ofício CMP 
019/20016, referente ao percentual da contrapartida corresponde à folha de pagamento 
dos inativos e pensionistas em relação ao total da folha paga mensalmente pela Prefei-
tura aos servidores, onde o mesmo justifi cou que não é permitida a utilização de recur-
sos do CAMPREV para o pagamento de qualquer benefício que não os da previdência.
 DELIBERAÇÃO:  Ficou decidido o pré-agendamento de Reunião Extraordinária 
para a próxima semana para retomar o estudo sobre o Regimento Interno do CMP-
-CAMPREV.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque  
Presidente do CMP    
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
  Secretária do CMP 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 15ª (DÉCIMAQUINTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV    
 1. DATA E LOCAL:  17/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- Presidente do CAMPREV, 
Dr. José Ferreira Campos Filho, sob a Presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, 
Presidente em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de 
Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Moraes, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara So-
fi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia 
Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado 
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Ugolini.  Ausência Justificada:  Guaracy Franco Jr. Pelo CAMPREV, presentes: Dr. 
José Ferreira Campos Filho, Diretor-Presidente, Sra. Antonia Francisca dos Santos, 
Diretora Financeira, Dr. Gerson Rozo e Paulo César Fonseca Assessores. Presentes 
também membros do Conselho Fiscal: Elias Cruz, Presidente do C. Fiscal, Rita da 
Costa, Samuel Yamakawa e Maria de Lourdes Guimarães.
 5. PAUTA:  Discutir a respeito de imóveis do CAMPREV.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do 
dia supracitada. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente do CAMPREV, 
que preliminarmente agradeceu aos conselheiros o atendimento a sua solicitação e 
na seqüência expôs o motivo da mesma que se referia a sua preocupação porque há 
dois meses não ocorre o repasse pela PMC dos recursos necessários para efetuar os 
pagamentos aos conveniados do FAS e FASC, motivo pelo qual veio solicitar que 
fosse avaliada pelo CMP a viabilidade da alienação desses imóveis vinculados ao FAS 
e FASC. Se aprovado o pedido, encaminhará ao Prefeito Projeto de Lei a ser enviado 
para Câmara para aprovação. 
-O Presidente do CMP propôs que, se não forem vinculados ao fundo, poderiam ser utiliza-
dos para os pagamentos dos convênios e após a alienação dos imóveis esses recursos seriam 
repostos. -O Diretor-Presidente falou sobre a reforma e melhorias que foram realizadas nas 
salas pertencentes ao CAMPREV no Edifício José Guernelli onde funcionam o FAS e o 
FASC e dos convênios e serviços que serão vendidos para a PMC com a utilização do espa-
ço. Mostrou algumas sugestões e alternativas conversadas com a administração municipal 
em relação arrecadação de recursos para o Fundo Previdenciário, inclusive de construir um 
anexo ao prédio da sede e a reforma das salas do Edifício José Guernelli, enfatizou que a 
ideia da alienação dos imóveis não visa apenas suprir a defasagem de dinheiro, mas também 
para capitalizar o Fundo Financeiro. 
-Finalizando a sua fala o Diretor-Presidente solicitou que constasse em Ata que o pe-
dido da presidência era a proposta de avaliação e autorização do CMP para a alienação 
de bens imóveis do CAMPREV, determinando ao Sr. Paulo César a formalização do 
pedido e o encaminhamento ao CMP. Após a sua exposição o Diretor-Presidente e o 
Assessor se retiraram.
- O Presidente do CMP seguiu com a reunião e abriu um debate prévio a respeito do 
assunto.
 DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou deliberado que seria aguardado Ofício da Presidência 
com a solicitação ofi cial para o CMP deliberar a respeito  da alienação dos imóveis do 
CAMPREV vinculados ao FAS e FASC para utilização no pagamento dos convênios 
dos benefi ciários desses fundos de assistência à saúde.  2  - O Presidente em exercício 
do CMP solicitará do Diretor Administrativo nova relação dos imóveis com a situação 
atual, no tocante a utilização, valores de alugueis etc.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos     
Vice - Presidente do CMP 
 Aldaíria Calixto de Medeiros     
Secretária do CMP   
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 ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  21/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente Feijó, 
Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente em exer-
cício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do 
Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, 
Guaracy Franco Jr, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Ma-
ria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de 
Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausência Justifi-
cada:  Lara Sofi a Frigeri. Pelo CAMPREV, presentes: Sra. Antonia Francisca dos Santos, 
Diretora Financeira, Paulo César Fonseca Assessor, Aline Pécora, Diretora Previdenciária, 
Claudio de Moares, Diretor Administrativo. Presentes também membros do Conselho Fis-
cal: Elias Cruz, Presidente, Rita da Costa, Samuel Yamakawa e Maria de Lourdes Guima-
rães. Convidados: Sr. Eduardo Pereira dos Santos; Pedro Ivo Pinheiro, da ETA- Escritório 
de Assessoria Atuarial S/S LTDA. 
 5. PAUTA:  1- Palestra preparatória para fundamentação, análise e deliberação pelo CMP do 
Cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016 a ser ministrado pelos técnicos do ETAA - 
Escritório técnico de Assessoria atuarial S/S Ltda.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Na sequência, 
passou a palavra ao Sr. Pedro Ivo, que preliminarmente agradeceu aos presentes a pre-
sença de todos e informou que o tema da pauta foi divido em três partes as quais serão 
proferidas em dias distintos e, na sequência iniciou a sua apresentação da  1º parte  sobre 
atuária e a Estruturação do Regime Previdenciário na qual abordou os seguintes itens:  1 -  O 
que é Atuária ; 2 -  Principais Normas ; 3 -  Objetivo Atuarial ; 4 -  Provisões Matemáticas ; 
5 -  Contribuições ; 5-  Plano de amortização; 6- Quadro de alíquotas. Após a sua exposição 
foi aberto o espaço para debate e esclarecimentos de dúvidas a respeito do tema abordado 
relacionando com o estudo Atuarial do CAMPREV para 2016, que será apresentado para a 
liberação do CMP.
 - DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou deliberado que a segunda parte da apresentação seria no dia 
23 de junho. 
 7. ENCERRAMENTO:  O residente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por en-
cerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP-. 
 Nivaldo Camilo de Campos     
Vice - Presidente do CMP 
 Aldaíria Calixto de Medeiros     
Secretária do CMP     
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 ATA DA 17ª (DÉCIMA SETIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  23/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de 
Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini. Pelo CAMPREV, presentes: Sra. Antonia Francisca dos San-
tos, Diretora Financeira, Paulo César Fonseca Assessor, Aline Pécora, Diretora Pre-
videnciária, Claudio de Moraes, Diretor Administrativo. Presentes também membros 
do Conselho Fiscal: Elias Cruz, Presidente do C. Fiscal, Rita da Costa, Samuel Ya-
makawa e Maria de Lourdes Guimarães. Convidados: Srs. Gerard Dutzman e Richard 
Mendes Dutzmann - do ETA- Escritório de Assessoria Atuarial S/S LTDA. 
 5. PAUTA:  Palestra preparatória para fundamentação, análise e deliberação pelo CMP 
do Cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016 a ser ministradopor Gerard Dutz-
man e Richard Mendes Dutzmann, do ETAA - Escritório técnico de Assessoria atua-
rial S/S LTDA, contratados do CAMPREV.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  O Presidente deu 
início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia supracitada. Na 
sequência, passou a palavra ao Sr. Gerard que preliminarmente agradeceu a presença 
de todos e na sequência iniciou a sua apresentação, fazendo algumas considerações so-
bre os itens apresentados na primeira palestra do tema da pauta supracitada o qual foi 
dividido em três partes, a primeira parte apresentada na reunião anterior, em seguida 
passou a exposição da segunda palestra abordando os seguintes temas: 1- retrospectiva 
a respeito dos pagamentos das contribuições previdenciárias dos entes e servidores; 
2- Introdução da tabua de mortalidade; 3- Os tipos de benefícios pagos pelos RPPS de-
correntes de eventos aleatórios e Programáveis; 4-Regimes atuarial: Repartição sim-
ples e Regime de capitalização; 5- Calculo das provisões matemáticas dos benefícios 
a conceder e concedidos. Foi aberto espaça para o debate e esclarecimentos de dúvidas 
dentre elas a diferenças entre estudos do mesmo ente realizados por atuários diferen-
tes, importância da base de dados concedida pelos entes, tabua de mortalidade e pro-
visões matemáticas dos benefícios a conceder, alíquotas previdenciárias. Concluída 
a apresentação e dirimidas as dúvidas dos participantes, os convidados se retiraram. 
 7. DELIBERAÇÃO:  Por se tratar de reunião sobre matéria expositiva não houve 
qualquer deliberação.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP.
 Nivaldo Camilo de Campos     
Vice - Presidente do CMP 
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
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 ATA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  29/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- Presidente do CAMPREV, 
Dr. José Ferreira Campos Filho, sob a Presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, 
Presidente em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de 
Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Guaracy Franco 
Jr. José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Fri-
geri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Apareci-
da Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini. 
 Ausência Justificada:  Adriana de Morais. 
 5. PAUTA: 1  - Leitura e aprovação de Atas de Reuniões anteriores;  2  - Deliberar 
sobre utilização de recursos da venda de imóvel do CAMPREV para pagamento de 
FAS-FASC.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião a pauta do dia supracitada, mas em virtude da Pre-
sidência do CAMPREV não ter enviado o Ofício com a formalização da solicitação 
para a utilização de parte dos recursos provenientes da desapropriação, pela PMC, 
do imóvel do FAS para o pagamento de despesas relativas a esse Fundo, conforme 
acordado com o Diretor-Presidente na 15ª Reunião Extraordinária, ocorrida no dia 17 
de junho 2016, o item nº 2 foi retirado da pauta e será discutido e deliberado quando 
da ofi cialização da solicitação. 
A Secretária efetuou a leitura de Atas das reuniões anteriores realizadas nos dias 08 e 
17 de junho p.p, as quais, após aprovadas foram assinada pelos conselheiros. 
O Presidente informou que conversou com o Chefe da Procuradoria a respeito da 
alienação dos imóveis vinculados ao FAS e FASC e ponderou que, no seu entendimen-
to, a utilização dos recursos para essa fi nalidade, de acordo com Lei Complementar 
10/2004, seria apenas dos rendimentos decorrentes da alienação desses bens, posição 
que também é comungada pelo Chefe da Procuradoria. 
-Alguns conselheiros ponderaram também que o atual momento do mercado é muito 
desfavorável para essa medida e seria temerário colocar agora os imóveis à venda. 
Ficou acordado pelos conselheiros que seria enviado Ofi cio à Procuradoria Jurídica 
do CAMPREV para se manifestar quanto à forma de utilização dos recursos para esse 
fi m, decorrente da desapropriação do terreno vinculado ao Fundo FAS. desapropria-
ção, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 10/2004.   
 - DELIBERAÇÃO:  1 - Ficou decidido que seria aguardado Ofício da Presidência 
com a solicitação ofi cial para o CMP deliberar a respeito do uso dos recursos prove-
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nientes da desapropriação do terreno vinculados ao FAS, para utilização no pagamento 
dos convênios dos benefi ciários desse fundo de assistência à saúde. 2 - Enviar ofícios 
aos Diretores de Finanças e de Orçamento e Contabilidade da Secretaria Municipal 
de Finanças, solicitando informações a respeito dos repasses dos recursos fi nanceiros 
para o pagamento dos convênios e da possibilidade da transposição dos recursos orça-
mentários para atender aos pagamentos do FAS . 
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
 1. DATA E LOCAL:  23/06/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de 
Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini. Pelo CAMPREV, presentes: Sra. Antonia Francisca dos San-
tos, Diretora Financeira, Paulo César Fonseca Assessor, Aline Pécora, Diretora Pre-
videnciária, Claudio de Moraes, Diretor Administrativo. Presentes também membros 
do Conselho Fiscal: Elias Cruz, Presidente do C. Fiscal, Rita da Costa, Samuel Ya-
makawa e Maria de Lourdes Guimarães. Convidados: Srs. Gerard Dutzman e Richard 
Mendes Dutzmann - do ETA- Escritório de Assessoria Atuarial S/S LTDA. 
 5. PAUTA:  Palestra preparatória para fundamentação, análise e deliberação pelo CMP 
do Cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016 a ser ministradopor Gerard Dutz-
man e Richard Mendes Dutzmann, do ETAA - Escritório técnico de Assessoria atua-
rial S/S LTDA, contratados do CAMPREV.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  O Presidente deu 
início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia supracitada. Na 
sequência, passou a palavra ao Sr. Gerard que preliminarmente agradeceu a presença 
de todos e na sequência iniciou a sua apresentação, fazendo algumas considerações so-
bre os itens apresentados na primeira palestra do tema da pauta supracitada o qual foi 
dividido em três partes, a primeira parte apresentada na reunião anterior, em seguida 
passou a exposição da segunda palestra abordando os seguintes temas: 1- retrospectiva 
a respeito dos pagamentos das contribuições previdenciárias dos entes e servidores; 
2- Introdução da tabua de mortalidade; 3- Os tipos de benefícios pagos pelos RPPS de-
correntes de eventos aleatórios e Programáveis; 4-Regimes atuarial: Repartição sim-
ples e Regime de capitalização; 5- Calculo das provisões matemáticas dos benefícios 
a conceder e concedidos. Foi aberto espaça para o debate e esclarecimentos de dúvidas 
dentre elas a diferenças entre estudos do mesmo ente realizados por atuários diferen-
tes, importância da base de dados concedida pelos entes, tabua de mortalidade e pro-
visões matemáticas dos benefícios a conceder, alíquotas previdenciárias. Concluída 
a apresentação e dirimidas as dúvidas dos participantes, os convidados se retiraram. 
 7. DELIBERAÇÃO:  Por se tratar de reunião sobre matéria expositiva não houve 
qualquer deliberação.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP.
 Nivaldo Camilo de Campos     
Vice - Presidente do CMP 
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP         
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 ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV 06/07/2016   
  1. DATA E LOCAL:  06/07/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de 
Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira 
de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausência 
Justificada conselheira:  Maria Elvira Moreira Pavarini. 
 5. PAUTA:  1 - Deliberar sobre utilização de recursos da alienação de imóvel do 
CAMPREV, vinculado ao FAS para pagamento dos serviços prestados por terceiros a 
esse Fundo. 2 - Assuntos Diversos . 
 6.   DOCUMENTOS RECEBIDOS : 1 - Ofi cio CF nº 17/2016- Protocolo: 16/25/2075- 
Assunto: Informações referentes a contratação de empresa IPDEC- Processo Adminis-
trativo nº. 16/25/0703 - Contratante: CAMPREV - Contratado: Instituto de Desenvol-
vimento Corporativo do Paraná - IPDEC - Objeto: Prestação de Serviços Técnicos 
especializados para realização de diagnóstico de RPPS - publicada no DOM dia 02 de 
junho de 2016. 2 - Ofi cio 052/2016- GP - Protocolo: 16/25/2016. Deliberação e auto-
rização do CMP para utilização de parte dos recursos provenientes da desapropriação 
pela PMC de Imóvel de propriedade do FAS para pagamento de despesas relativas ao 
convênio com prestadores de serviços.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  O Presidente deu 
início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia supracitada. O 
Presidente leu o ofício enviado pela Diretoria Executiva onde esta solicita a liberação 
dos recursos para pagamento dos convênios feitos com o FAS/FASC. Informou que 
o não pagamento, conforme apurou junto ao CAMPREV, implicaria em problema 
sério para alguns aposentados que dependem desses serviços, em especial alguns que 
necessitam de hemodiálise O Conselheiro Alexandre informou que conversou na Di-
retoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças para obter mais dados sobre 
os eventuais atrasos nos repasses, em especial aos destinados ao FAS e FASC para 

o CAMPREV. O Setor de Contas a Pagar informou que, de fato, estavam suspensos 
os repasses por falta de recursos fi nanceiros. Em conversa informal com o Diretor 
Financeiro o mesmo adiantou que realmente não havia dinheiro em caixa para fazer 
os repasses relativos aos dois meses em atraso, porém no dia 11 de julho iria entrar 
recursos provenientes do ICMS e faria o pagamento de pelo menos um mês, no valor 
de 266 mil reais. O conselheiro Alexandre sugeriu então, em face de informação ob-
tida, que fosse enviado Ofi cio à Diretoria Financeira solicitando informações ofi ciais 
sobre a efetivação dos repasses. A conselheira Nádia questionou se tem como fazer 
decreto para utilizar apenas os juros dos recursos aplicados, uma vez que ao retornar 
esses recursos para o CAMPREV possivelmente iria para fazer caixa e serem utiliza-
dos para outras fi nalidades. O Presidente mencionou que a ideia é o CMP autorizar 
a utilização apenas dos juros para efetuar os pagamentos, uma vez que a Lei Com-
plementar 10/2004 diz que, fi ndo o Fundo, os imóveis retornarão ao CAMPREV. O 
Conselheiro Alexandre explicou que pode ser feito o remanejamento desses recursos, 
de uma dotação para outra, conforme disposto na Lei Orçamentária. O conselheiro 
José Erivan sugeriu que fossem formalizadas através de Ofi cio junto a SMF essas in-
formações para uma analise e deliberação mais criteriosa pelo colegiado. O Presidente 
informou que no que diz respeito aos valores das entradas e saídas de recursos no 
CAMPREV constam nos balancetes mensais, porém poderá ser solicitado à Diretoria 
Financeira, via Ofi cio. Em seguida fez a proposta de ser solicitado ao Procurador chefe 
do CAMPREV um parecer a respeito do assunto e comparecer na SMF, junto com o 
conselheiro Alexandre, e conversar com os Diretores: fi nanceiro e de orçamento para 
reunir todas as informações obtidas e deliberar a respeito da solicitação do Ofi cio 
052/2016 - Protocolo: 16/25/2139- do Gabinete da Presidência. A proposta foi aceita, 
mas com a decisão da formalização através de Ofícios do CMP solicitando aos respec-
tivos responsáveis as referidas informações. O Conselheiro Guaracy disse que no seu 
entendimento é possível a viabilização da solicitação da liberação dos recursos para o 
pagamento do FAS, porém, o CMP deve ter todas as informações jurídicas e fi nancei-
ras necessárias para respaldar a decisão do colegiado, através da elaboração de Ofícios 
à Secretária Municipal de Finanças solicitando tais informações.
 8. DELIBERAÇÃO:  1 - Elaborar Ofícios à Secretária Municipal de Finanças solici-
tando informações mais precisas sobre a situação dos repasses para o CMP deliberar a 
respeito da utilização dos recursos provenientes da desapropriação do terreno vincula-
dos ao FAS, para pagamento dos convênios dos benefi ciários do fundo de assistência 
à saúde.  2  - Enviar Ofício ao Procurador chefe do CAMPREV solicitando informação 
sobre a legalidade da liberação dos referidos recursos.  
 9. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP   
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 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 20ª (VIGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  08/07/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- presidente do CAMPREV, 
sob a presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente em exercício do CMP, 
a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Guaracy Franco 
Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Nivaldo Camilo 
de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausências Justificadas das conselheiras:  
Adriana de Morais, Lara Sofi a Friger, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Elvira Moreira 
Pavarini e Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho. Presença pelo CAMPREV: Dr. José 
Ferreira Campos Filho, Diretor-Presidente e o Sr. Paulo Cesar Fonseca, Assessor da 
Presidência.
 5. PAUTA:  1 - Analisar e deliberar sobre alterações na Política Anual de investimen-
tos do CAMPREV de acordo com o cálculo Atuarial - com a presença do Diretor-
-Presidente.  
 6.   DOCUMENTOS ENVIADOS :  1 -   Ofício CMP Nº 025/2016- Protocolo nº 
16/25/2176, -  assunto: manifestação do Procurador do CAMPREV no sentido de es-
clarecer se a utilização dos recursos oriundos da desapropriação de imóvel do CAM-
PREV, vinculado ao FAS, está em conformidade com o disposto na Lei 10/2004, espe-
cialmente com o item III do parágrafo 2º do artigo 173.  2  - Ofi cio  CMP Nº 026/2016 
- Protocolo nº 16/25/2177 -  enviado para o Sr. Fábio Forte de Andrade - Diretor do 
Departamento de Administração Financeira - DAF, solicitando informações a respeito 
do repasse dos recursos para pagamento das despesas relacionadas à prestação dos 
serviços com o tratamentos de saúde aos benefi ciários do FAS, que estão atrasado há 
dois meses;  Protocolo nº 2177 - Ofício CMP Nº 027/2016 - Protocolo nº 16/252178 
-  enviado para o Sr. DiretorJoão Carlos Ribeiro da Silva  -  Diretor do Departamento de 
Contabilidade e Orçamento - DECOR-SMF, solicitando informações quanto à possi-
bilidade da transposição de dotação de Despesas de Capital para Despesas Correntes 
para atender despesas com o FAS.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
  O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Em seguida 
passou a palavra ao Diretor-presidente do CAMPREV, que após agradecer aos conse-
lheiros presentes, expos o tema a respeito da  decisão de se rever a PAI - Política Anual 
de Investimentos do CAMPREV para o Exercício de 2016, aprovada em dezembro de 
2015, na qual os investimentos se baseiam no indexador  ICV - (Índice de Custo de 
Vida)  divulgado  pelo DIEESE , índice esse que é utilizado hoje pela Prefeitura como 
base para o reajuste dos salários dos servidores, para o  IPCA  - (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo)  divulgado pelo IBGE, índice esse mais consentâneo 
com as aplicações efetuadas pelo mercado fi nanceiro e mais adequadas para a medição 
do desempenho das aplicações realizadas pelo CAMPREV. 
-Diante do exposto o CAMPREV formalizará uma proposta a ser encaminhada ao CMP 
para a deliberação dessa alteração no PAI, que estará atrelada ao cálculo atuarial para 2016, 
o qual deverá, posteriormente, ser apresentado e também objeto de deliberação pelo cole-
giado. -Concluído esse tema sobre a alteração da PAI, o Diretor-Presidente, antecipou um 
estudo que está sendo realizado a respeito de uma possível absorção de parte do Fundo 
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Financeiro (seriam incluídos os servidores de maior idade) pelo Fundo Previdenciário tendo 
em vista a escassez de recursos do município em razão da atual conjuntura econômica, o 
que poderá até gerar atrasos nos pagamentos dos servidores, fato que já vem ocorrendo 
em diversos municípios, inclusive da região metropolitana de Campinas. Essa mudança só 
poderá ser implementada se o estudo a ser apresentado for previamente aprovado pelo MPS 
bem como pelo CMP. Ocorreu um amplo debate. O Diretor-presidente encerrou a sua fala 
ratifi cando a informação de que o estudo, ora em realização pelos técnicos, seja concluído 
o mais breve possível e que o mesmo será apresentado, oportunamente, ao CMP de forma 
bem detalhada e em seguida se retirou. juntamente com seu assessor. 
O Presidente apresentou os Ofícios supramencionados e os devidos encaminhamentos 
referentes à liberação dos recursos para pagamento dos convênios feitos com o FAS/
FASC.
 -DELIBERAÇÃO:  1  - O CMP aguardará as respostas dos Ofícios acima menciona-
dos com respeito à utilização de parte dos recursos provenientes da desapropriação 
efetivada pela PMC de imóvel de propriedade do FAS para pagamento das despesas 
em atraso, relacionadas à prestação dos serviços de tratamentos de saúde aos benefi ci-
ários desse Fundo, nos termos da Lei Complementar nº 10/2004, até que se regulari-
zem os referidos repasses pela Secretaria Municipal de Finanças.  
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIERA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  12/07/2016  -  às 14hrs00min, na sala de reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente Feijó, 
Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Diretor- presidente do CAMPREV, sob a 
presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente em exercício do CMP, a qual foi 
secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, 
Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Nádia Aparecida Fer-
reira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausências 
Justificadas conselheiras:  Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Maria Cristina Paolieri 
Gianinni, Elvira Moreira Pavarini. Presença pelo CAMPREV: Dr. José Ferreira Campos 
Filho, Diretor-Presidente, Sra. Aline Pécora, Diretora previdenciária, Sra. Antonia Francis-
ca dos Santos, Diretora Financeira. Presentes também membros do Conselho Fiscal: Elias 
Cruz, Presidente do Conselho Fiscal, Rita da Costa, Samuel Yamakawa e Maria de Lourdes 
Guimarães. Convidado: Sr. Richard Dutzman, atuário da ETA-Escritório Técnico de As-
sessoria Atuarial S/S LTDA. MIBA 935 e do Consultor, Sr. Claudenir Vieira da Silva, da 
Consultoria Conexão.
 5. PAUTA:  1ª PARTE:  com todos os participantes : Conclusão da palestra relativa a le-
gislação que fundamenta o Cálculo Atuarial; 2ª PARTE:  apenas para os membros do 
CMP :Apresentaçãodo cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016 pelo Atuário, Sr. 
Richard Dutzman, do ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda. .  3ª 
PARTE:Deliberar sobrealteração na Política de Investimentos para 2016, de acordo com a 
exposição do Sr. Claudemir Viera, Consultor da Consultoria CONEXÃO que presta servi-
ços para o CAMPREV.   
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :    
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Em seguida, 
passou a palavra ao Sr. Richard Dutzman, o qual retomou algumas questões referentes à 
exposição feita na reunião do dia 21 e 23 de junho a respeito da legislação que fundamente 
o cálculo atuarial e de questões levantadas pelos participantes dentre elas:  1  - sistemas de 
repartição simples e de capitalização;  2  - Diferenças entre dados que fundamentam cálculos 
atuariais;  3  - Levantamento de Hipóteses do dos benefícios a serem pagos pelos entes;  4  - A 
relação entre o Calculo Atuarial e a PAI-Política Anual de Investimentos, onde o retorno da 
taxa de investimento do último ano é que serve como base para defi nir a meta atuarial para 
o exercício seguinte. 
-Após dirimir as dúvidas dos conselheiros, o Sr. Richard passou a palavra ao Sr. Claudenir 
que fez uma exposição do desempenho dos investimentos fi nanceiros cujo texto completo 
fi cou fazendo parte integrante desta Ata, com o objetivo de fundamentar a viabilidade de 
alterar a meta atuarial de 2016, visto que a base para os investimentos estabelecida na PAI-
-Política Anual de Investimentos foi o ICV acrescido de 4% para IPCA acrescido de 6%, ín-
dice este que melhor demonstra o desempenho dos investimentos. Esta proposta de mudan-
ça se deve ao fato de, na PAI aprovada em dezembro de 2015, os investimentos se basearam 
no indexador  ICV - (Índice de Custo de Vida)  divulgado  pelo DIEESE , índice este que é 
utilizado atualmente pela Prefeitura como base para o reajuste dos salários dos servidores. 
-O Diretor-Presidente ressaltou a necessidade de casamento entre da Política de Investimen-
tos e o Cálculo Atuarial e, perante o cenário de mudanças que se prevê, deve-se buscar os 
investimentos que melhor se coadunam com a meta atuarial. 
-A reunião seguiu, o Sr. Richard fez a apresentação do Cálculo Atuarial do CAMPREV para 
2016, com a base de dados de 31 de dezembro de 2015, cuja taxa real de retorno previsto 
para as aplicações dos recursos do Fundo Previdenciário é de 6,00% ao ano e 0% para o 
Fundo Previdenciário, já que funciona no regime de caixa e que será aferida na Política de 
Investimentos para as aplicações do RPPS, considerando as correções salariais negociadas 
pelas Associações de Classes/Sindicatos INPC. O caderno com o estudo base para o referido 
Cálculo Atuarial fi cou fazendo parte integrante desta Ata. 
 -DELIBERAÇÃO:  1  - A análise e deliberação do CMP do Cálculo Atuarial para 2016 serão 
feito em reunião que será agendada oportunamente.   
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por 
encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP-. 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV      
 1. DATA E LOCAL:  13/07/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, Karendos Reis Gonçalves de Mattos,José Erivan Leite 
de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira 
Pavarini. Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos, Vera 
Lucia Machado Ugolini. Ausência Justifi cada :  Karendos Reis Gonçalves de Mattos.
 5. PAUTA  : 1 - 1-Deliberaçãodo Cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016con-
forme Ofi cio054/2016- Protocolo n° 16/25/2374- IPS; 2- Assuntos Gerais.
 6.  DOCUMENTOS RECEBIDOS:  1- Oficio 054/2016- Protocolo n° 16/25/2374- IPS.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. A Secretá-
ria efetuou a leitura da Ata das reunião anterior realizada no dia 08 de julho a qual foi 
aprovada c e assinada pelos conselheiros. 
O Presidente efetuou a leitura das respostas dos seguintes Ofícios enviados: Ofi cio  
CMP Nº 026/2016 - Protocolo nº 16/25/2177 -  enviado para o Sr. Fábio Forte de 
Andrade - Diretor do Departamento de Administração Financeira - DAF, solicitando 
informações a respeito do repasse dos recursos para pagamento das despesas rela-
cionadas à prestação dos serviços com o tratamento de saúde aos benefi ciários do 
FAS, que estão atrasados há dois meses; o  Protocolo nº 16/252178 -  enviado para o 
Sr. DiretorJoão Carlos Ribeiro da Silva  -  Diretor do Departamento de Contabilida-
de e Orçamento - DECOR-SMF, solicitando informações quanto à possibilidade da 
transposição de dotação de Despesas de Capital para Despesas Correntes para atender 
despesas com o FAS. 
- O presidente colocou em discussão o tema a respeito da deliberação do Cálculo Atu-
arial do CAMPREV para 2016, cuja apresentação foi efetuada pelo Sr. Richard Dut-
zman, atuário da ETA-Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S LTDA. MIBA 
935. na 21ª Reunião Extraordinária ocorrida dia 12 de julho, com a base de dados de 
31 de dezembro de 2015, cuja taxa de real de retorno pela aplicação do patrimônio 
do Fundo Previdenciário foi de 6,00% ao ano e 0% para o Fundo Previdenciário, 
aferida na Política de Investimentos para as aplicações do RPPS para o exercício em 
curso, considerando as correções salariais negociadas pelas Associações de Classes/
Sindicatos INPC. 
 DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou decidido que a deliberação da avaliação atuarial para 
2016, ocorrerá após ser enviada pela Diretoria Executiva a solicitação Ofi cial com 
todas as prováveis mudanças de taxa de meta atuarial, indexador, esclarecimentos e/
ou correções das diferenças e divergências apontadas.  2  - A que se refere a utilização 
do valor decorrente da desapropriação para pagamento do FAS será aguardada a res-
posta do Ofício do GP nº 025/2016- Protocolo nº 16/25/2139, solicitando parecer da 
Procuradoria Jurídica, para ser juntadas as respostas dos Diretores acima mencionados 
para ser anexada ao Ofi cio GP nº 052/2016, Protocolo nº 16/25/2139 e encaminhados 
a Diretoria Executiva do CAMPREV, com a sugestão de que a Diretoria Financeira 
acompanhe e informe sobre os convênios e andamento dos respectivos pagamentos.
 9. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião. 
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP      

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  21/07/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cris-
tina Paolieri Gianinni, Elvira Moreira Pavarini. Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, 
Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausência Justificadas 
conselheira:  Karen dos Reis Gonçalves de Mattos.
 5. PAUTA:  1- Deliberação do Cálculo atuarial do CAMPREV - exercício 2016 con-
forme Ofi cio054/2016- Protocolo n° 16/25/2374- IPS; 2- Assuntos Gerais.  
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
A Secretária efetuou a leitura de Atas das reuniões anteriores realizadas nos dias 08 e 
13 de julho as quais foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros.
O Presidente efetuou a leitura do Ofício supramencionado enviado pela Diretoria Exe-
cutiva do CAMPREV, com a solicitação da deliberação do cálculo atuarial 2016. 
-O conselheiro Guaracy solicitou a palavra e fez algumas considerações a respeito 
do estudo paralelo dos atuários Richard Dutzman da empresa ETTA e do Luciano da 
CONEXAO os quais apresentaram grande divergência no tocante a valores de ativos 
líquidos e provisões de recursos de pagamentos de benefícios, ressaltou que a segre-
gação de massas com a utilização dos recursos previdenciários dos servidores não 
pode caracterizar como a salvação das fi nanças do município. -Em relação de as diver-
gências dos estudos apresentados em 2015 e 2016 os mesmos devem ser analisados 
profundamente o Luciano deve ser convocado a comparecer em reunião com o CMP e 
fazer os devidos esclarecimentos antes de eventuais mudanças no PAI- Política Anual 
de Investimentos e deliberação do colegiado. 
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-O Presidente sugeriu que sejam convocados em separados e colocou em votação as 
duas opções e a maioria votou e decidiu que os atuários inicialmente deverão compa-
recer em separado para os esclarecimentos das divergências nos estudos apresentados 
em 2015 3 2016. 
-Nos assuntos Diversos, o Presidente apresentou para apreciação dos conselheiros as 
respostas dos Diretores Financeiro e administrativo a respeito dos questionamentos do 
CMP das questões apontadas no relatório da Auditoria Maciel.
 - DELIBERAÇÃO:  1  - A deliberação do CMP do Cálculo Atuarial para 2016 e a 
mudança das taxas de juros reais de 4% e 6% ao ano ocorrerá após os atuários com-
parecerem em separado para os esclarecimentos devidos das divergências nos estudos 
atuarias apresentados em 2015 e 2016 em reunião que será agendada oportunamente.  
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
- Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP       
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 ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
 
 1. DATA E LOCAL:  04/08/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes 
Pereira, Guaracy Franco, Jr. José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria 
Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de 
Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausente com 
justificativa, a Conselheira:  Karen dos Reis Gonçalves de Mattos.
 5. PAUTA: 1  - Apresentação pelo Dr. Richard Dutzman a respeito do Cálculo Atua-
rial.  2  - Assuntos Diversos.  
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
 -  O Presidente deu início à reunião a pauta do dia supracitada. Em seguida passou a 
palavra ao Dr. Richard Dutzman para apresentação a respeito do funcionamento do 
cálculo 
-Demonstrou como foram criados o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário com 
fundamento na Portaria 403 do MPS. Informou também que há cerca de dois anos foi 
feita uma segregação de massa no Paraná, sem a aprovação do MPS e que se mantém 
hoje por força de decisão judicial. Como sugestão, quando ocorre um superávit, já que 
o objetivo do Fundo para se manter é o equilíbrio: 1. Uma redução na alíquota do ente. 
2. Utilizar parte do superávit para "comprar" provisões matemáticas. 
-Embora a apresentação tenha sido bem clara e objetiva quanto à utilização do superá-
vit, o que mais interessava ao Conselho era a justifi cativa da variação desse superávit 
de 2015 para 2016 e, sem que houvesse uma explicação plausível por parte do apre-
sentante, a reunião foi encerrada. 
 DELIBERAÇÃO:  - Sendo a reunião sobre matéria expositiva não houve qualquer 
deliberação.  
 7. ENCERRAMENTO:  O Pesidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP 
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 ATA DA 24ª (VIGÉSIMA-QUARTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  12/08/2016  -  às 14hrs00min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves 
de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini.
 5. PAUTA: 1-  Deliberação a respeito da alteraçãodo índice IVC+4% para IPCA+6% 
aplicado na PAI;  2  - Deliberação do Cálculo Atuarial para o Exercício de 2016;  3  - 
Assuntos Diversos.  
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Em segui-
da expos o tema que já fora motivo de debate anterior a respeito do pedido da Diretoria 
Financeira, através de seu Ofício 138/2016, Protocolo 16/25/02359 IPS no sentido de 
se retifi car a meta atuarial que foi postada no CADPREV-DAIR para o ano de 2015 
para vigorar em 2016. 
A meta postada teve como base o ICV acrescido de 4% e como há uma aproximação 
relevante entre o ICV (Índice do Custo de Vida medido pelo DIEESE) e o IPCA (Ín-

dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a sugestão da Diretoria Financeira é 
que se mude para IPCA, uma vez que esse índice é utilizado como correção monetária 
para as NTNB's (Notas do Tesouro Nacional), o que facilitaria a gestão fi nanceira das 
Reservas Matemáticas já constituídas, ou seja, os recursos disponíveis para investi-
mentos do CAMPREV. A segunda mudança proposta neste mesmo ofício é a mudança 
dos juros reais constante naquele CADPREV-DAIR que é de 4% para o juro real de 
6%. A mudança proposta foi aprovada por todos os Conselheiros. 
Foi colocada em votação a alteração do percentual de 4% para 6%. Esta proposta 
teve 7 (sete votos) a favor da manutenção do percentual de 4%; de 3 (três) votos pela 
mudança para 6% e uma abstenção. Tendo em vista a manutenção do percentual de 
4% o  item 2  da pauta fi cou prejudicado, uma vez que o cálculo atuarial para 2016 foi 
apresentado com o IPCA + 6%, sendo necessário que seja retifi cado para IPCA + 4%. 
 - DELIBERAÇÃO:  1  - Por unanimidade fi ca alterado o índice ICV para IPCA para 
efeito da Política Anual de Investimento.  2  - Por maioria de votos fi ca mantido o 
percentual de 4% tanto para a Política de Investimentos como para o Cálculo Atuarial 
para 2016.  
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
Nivaldo Camilo de Campos 
Vice - Presidente do CMP 
Aldaíria Calixto de Medeiros 
Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  10/08/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves 
de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini. Presentes: Sr. Alípio Albuquerque, Consultor de projetos da 
FIPE e responsável pela execução do Contrato relativo ao COMPREV. Luciana Pelae, 
assistente do Sr. Alípio Albuquerque. Presentes pelo CAMPREV: Dr. José Ferreira 
Campos Filho, Diretor-Presidente, Antonia Francisca dos Santos, Diretora Financeira 
e a Sra. Mônica Maria Sibila Lobo, Auditora.
 5. PAUTA  : 1  - Apresentação da execução do Contrato fi rmado entre CAMPREV e 
FIPE.  2  - Assuntos Diversos.
 6.  DOCUMENTOS RECEBIDOS:  1- Cópia do Termo de Encerramento e Relatório 
Final do Contrato nº 18/2014 e Processo Administrativo nº 14/25/2735;  2-  Ofício DF 
nº 153/2016- Interessado: Diretoria Financeira CAMPREV- Assunto: Solicitação de 
reunião com o CMP para apresentação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 
2017. 
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada e passou a 
palavra ao Sr. Alípio Albuquerque para a apresentação a respeito do encerramento do 
processo da Compensação Previdenciária sob sua responsabilidade, contrato CAM-
PREV/FIPE nº 18/2014 e Processo Administrativo nº 14/25/2735. Foi apresentado ao 
Diretor Presidente do CAMPREV o "Termo de Encerramento de Contrato" com todas 
as informações do período. 
 DELIBERAÇÃO:  1  - Sendo a reunião sobre matéria expositiva não houve necessida-
de de qualquer deliberação. 
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos   
Vice-Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP      

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  24/08/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de 
Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira 
de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausência 
justificada:  Maria Cristina Paolieri Gianini. Presença: Diretor Presidente do CAM-
PREV.
 5. PAUTA: 1  - Investimentos do FAS.  2  - Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Em seguida 
passou a palavra ao Sr. Diretor Presidente, que solicitou a reunião com o objetivo de 
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apresentar algumas ideias para a utilização dos recursos decorrentes da desapropria-
ção feita pela Prefeitura do terreno do CAMPREV, cujo objetivo é o de maximizar o 
rendimento desses recursos, como por exemplo, efetuar um empreendimento no atual 
terreno onde está sendo edifi cada a sede, pois há área sufi ciente para esse tipo de em-
preendimento, uma vez que sobrará cerca de 7.000 m². Poder-se-ia levantar torres de 
condomínios, inclusive com áreas comerciais e o retorno disso seria uma espécie de 
colchão que fortaleceria os recursos do FAS. 
-Tendo em vista que algo semelhante já foi discutido com o Conselho e face aos ques-
tionamentos feitos por diversos conselheiros, fi cou acertado que, para uma discussão 
mais aprofundada a Diretoria deveria enviar um projeto com todos os dados físico-
-fi nanceiros e um cronograma para a implantação dos blocos residenciais. 
- O Diretor Presidente também falou a respeito da utilização das áreas excedentes da 
sede, uma vez que o Instituto irá utilizar apenas parte dessa construção e assim está 
estudando explorar as lajes livres para locações diversas, centro de convenção e um 
restaurante, estes fora do prédio sede do CAMPREV, e tudo isto seria feito através 
de uma Licitação na forma de concessão de direito real de uso, nos moldes do que a 
SANASA vem fazendo.
-Na discussão que se seguiu entre os conselheiros, houve o pedido para se saber a res-
posta do ofício enviado ao Jurídico do CAMPREV pedindo esclarecimentos a respeito 
da utilização dos recursos do FAS.
 - DELIBERAÇÃO:  1  - Aprovação do Orçamento do CAMPREV para o exercício de 
2017 apresentado na Reunião Extraordinária do dia 17 de agosto de 2016. 2-Verifi car 
o andamento do Ofício 16/25/2176 de 07/07/2016, a respeito da forma de utilização 
dos recursos do FAS.  
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP     
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 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  17/08/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves 
de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira 
Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera 
Lucia Machado Ugolini. Presentes pelo CAMPREV: Sra. Antonia Francisca dos San-
tos, Diretora Financeira e o Sr. Edmilson Roberto Graciliano, contador responsável 
pela elaboração do Orçamento do CAMPREV.
 5. PAUTA: 1  - Apresentação e deliberação a respeito do Orçamento para o Exercício 
de 2017.  2  - Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Em segui-
da passou a palavra ao Sr. Edmilson que expos os números do Orçamento do CAM-
PREV para 2017. Os valores de cada rubrica da receita e itens da despesa encontram-
-se nos anexos que fi cam fazendo parte integrante desta Ata. 
As Receitas e Despesas totalizaram R$ 970.950.480,00. No Fundo Financeira consta a 
rubrica "Serviços de Processamento e Consignados" cuja previsão em 2016 foi de zero 
e em 2017 foi estimado R$ 80.00,00. Esse valor se refere à remuneração feita pelos 
bancos e correspondes aos serviços de processamento dos consignados. 
-Foi discutido o problema dos parcelamentos das contribuições pagas com atraso pe-
los entes.  DELIBERAÇÃO:  1  - Cobrar do Diretor Presidente, através de ofício, a 
solução para o problema dos pagamentos parcelados das contribuições dos entes.  
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP-. 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP 
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 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
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 ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  31/08/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira 
Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos 
e Vera Lucia Machado Ugolini.  Ausência Justificadas conselheira:  Karen dos Reis 
Gonçalves de Mattos e Maria Cristina Paolieri Gianinni. Presente pelo CAMPREV: 
Antônia Francisca dos Santos, Diretora fi nanceira. Paulo Cesar Fonseca, Assessor da 

Diretoria Financeira, Aline Pécora, Diretora Previdenciária e pela Consultoria CONE-
XÃO- contratada do CAMPREV, Sr. Claudenir Vieira da Silva . 
 5. PAUTA:  1 -  Apresentação da Carteira de Investimentos e meta atuarial.
 6.  DOCUMENTO RECEBIDO : 1- Ofício DF nº 162/2016- Protocolo: 16/25/2778, 
assunto- comunicado do agendamento da reunião dia 31 de agosto com a Diretora 
Financeira e Sr. Claudenir Vieira da Silva; 2- Relatório com informações da carteira 
de investimentos do CAMPREV relativo ao mês de julho 2016 e um PROXY relacio-
nando o percentual do dos índices IPCA versus ICV.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada e atendendo a 
uma solicitação e comunicou aos membros do colegiado que a Diretora Previdenciária 
do Instituto solicitou um tempo para expor sobre as prováveis mudanças que estão para 
ocorrer na Previdência Social e nos direitos previdenciários dos servidores públicos e a 
importância de uma mobilização para não ter perdas e garantias desses direitos. 
Na sequencia o presidente passou a palavra ao Sr. Claudemir que iniciou a sua fala 
informando que todos os dados referentes aos investimentos constam no site da CO-
NEXÃO, e podem ser consultados pelos conselheiros.
O consultor discorreu a respeito da carteira de investimento do mês de julho, através 
do relatório com lamina baseada em extratos bancários onde descreveu: 1- Rentabi-
lidade Média; 2-Enquadramento; 3- Comparativo com a Meta Atuarial; 4- Gerencia-
mento de Risco- 4.1- gerenciamento de crédito; 4.2. Risco de mercado; 4.2.1- VaR 
Value At Risk; 4.2.2- Índice Sharpe. O relatório foi concluído mostrando o acumulado 
do ano e a rentabilidade da carteira de 10,46%, enquanto que a meta acumulada no 
período e de 7,37%, sendo assim o RPPS atingiu 141,87 da meta atuarial. 
- Após a apresentação foi aberto o debate para dirimir as dúvidas.
O Sr. Claudemir enfatizou que a Lei complementar nº 10/2004, como em nenhum 
outro RPPS fechou bem a questão da contribuição patronal, formou uma poupança e 
mesmo com superávit não ocorre aumento nessa contribuição. 
-Na opinião do Sr. Paulo as divergências do Calculo atuarial é uma questão da metodo-
logia utilizada e mostrou preocupação na sua aprovação pelo CMP e postagem no site 
do MPS, por conta da liberação do CRP pelo MPS- Ministério da Previdência Social-. 
-O Sr. Claudemir sugeriu que o CMP aprove o Calculo e posteriormente reveja os 
prazos de apresentação. 
-O Presidente sugeriu que o Calculo Atuarial seja reformulado com IPCA+ 4%.
 DELIBERAÇÃO:  1  - O Sr. Paulo manterá contato com o atuário Sr. Richard para 
solicitar a sua presença em reunião no CMP para esclarecer divergências observadas 
no calculo atuarial.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
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 ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  13/09/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Jr., José Erivan Leite de Araújo, Maria Cristina Paolieri Gianin-
ni, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos e Vera Lucia 
Machado Ugolini.  Ausência Justificadas conselheira:  Karen dos Reis Gonçalves de 
Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini. Presente pelo CAMPREV: 
Antônia Francisca dos Santos, Diretora Financeira. Convidado: Gerard Dutzman, Dr. 
Richard Dutzman. Atuários que prestam serviços ao CAMPREV.
 5. PAUTA:  1 - Presença do Dr. Richard Dutzman- Cálculo Atuarial - exercício 2016. 
2 - Assuntos Diversos. 
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada, em seguida 
fez um breve relato sobre todas as discussões a respeito do índice da mudança da meta 
de 4% para 6%, bem como as divergências ocorridas no Cálculo Atuarial no compa-
rativo dos anos de 2015 e 2016, que gerou muitas dúvidas no CMP para a análise e 
aprovação desse cálculo. 
-O Sr. Richard iniciou a sua fala afi rmando que por ocasião da apresentação realizada 
em conjunto com a Consultoria CONEXÃO o principal ponto foi um comparativo das 
provisões matemáticas dos benefícios a conceder o que vai explicar a diferença entre 
os juros de 4% para 6%. 
- O Sr. Gerard fez alguns esclarecimentos sobre as provisões matemáticas, tábua de 
mortalidade e mostrou o impacto dos juros dos 6% do ganho nas provisões de bene-
fícios a conceder. Enfatizou ainda a infl uência das informações do banco de dados 
no estudo atuarial e mencionou que o foco principal da discussão era mostrar qual a 
diferença e o impacto com entre os dois índices e qual seria adotado. Se a decisão do 
CMP for de IPCA + 4%, o estudo apresentado pelo ETAA com IPCA+6%, será refeito.
- Foi lembrado pelos Conselheiros que o atraso na deliberação do cálculo atuarial para 
2016 não deve ser creditado ao CMP, mas ao atraso do envio do mesmo ao Conselho 
por parte da Diretoria Executiva. 
-Após os esclarecimentos das dúvidas dos conselheiros, os convidados se retiraram e 
a reunião seguiu com um debate dos conselheiros, com a participação da Diretora Fi-
nanceira que mencionou solicitará ao ETAA a mudança do índice do Cálculo Atuarial 
de 6% para 4%.
 - DELIBERAÇÃO:  - Sendo a reunião sobre matéria expositiva não houve qualquer 
deliberação.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos      



28 Campinas, quinta-feira, 09 de março de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP        

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   

  1. DATA E LOCAL:  14/09/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Guaracy Franco Junior, Karendos Reis Gonçalves de Mattos,José Erivan Leite 
de Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pa-
olieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, 
Nivaldo Camilo de Campos, Vera Lucia Machado Ugolini.
 5. PAUTA  : 1 - Leitura e aprovação de Atas  2-  Assuntos Diversos.
 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. 
A Secretária efetuou a leitura de Ata das reuniões anteriores realizadas nos dias 17,24 
e 31 de agosto as quais foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros. 
-O Presidente efetuou a leitura da resposta do Ofi cio  CMP Nº 029/2016 - Protocolo nº 
16/25/2723 -  enviado ao Diretor-presidente do CAMPREV, a respeito da retifi cação da 
meta atuarial postada no CADPREV-DAIR no ano de 2015 para vigorar no exercício 
de 2016.
-O tema a respeito do calculo atuarial foi retomado, ocorreu uma breve discussão 
sobre o assunto e fi cou mantida a deliberação do colegiado ocorrida na 23ª Reunião 
Extraordinária do dia 12 de agosto, da aprovação do indexador para Cálculo Atuarial 
do CAMPREV de IPCA + 4.
-Nos Assuntos Diversos, a conselheira Nádia reiterou o seu pedido sobre o envio de 
Ofício a Diretoria Executiva do CAMPREV, solicitando um relatório sobre como esta 
atualmente a estrutura organizacional do CAMPREV, a composição de todos os car-
gos de servidores concursados e cedidos de todas as diretorias, inclusive da Presidên-
cia, Procuradoria Jurídica e das empresas terceirizadas. 
 - DELIBERAÇÃO:  1  - Ficou decidido que será cobrada a resposta do Ofício do GP 
nº 025/2016- Protocolo nº 16/25/2139, solicitando parecer da Procuradoria Jurídica, 
a respeito da utilização dos recursos provenientes da desapropriação do terreno do 
FAS. 2- Posteriormente será elaborado Ofício por sugestão da conselheira Nádia, para 
aprovação na próxima reunião do Colegiado.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP 
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 ATA DA 10 (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  05/10/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente 
em exercício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, 
Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Nádia Aparecida Ferreira 
de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos.  Ausências justificadas:  Conselheiras: Ka-
rendos Reis Gonçalves de Mattos e Maria Elvira Moreira Pavarini.
 5. PAUTA  : 1 - Leitura e aprovação de Atas  2 - Assuntos Diversos.
 6.  DOCUMENTOS ENVIADOS :OfícioCMP Nº 031/2016- Protocolo Nº 16/25/3353- 
Destino Diretor Presidente do CAMPREV- assunto: Solicitação relatório com todos os 
cargos, lotação e qualifi cação técnica de todos os funcionários do CAMPREV empos-
sados nas vagas do quadro permanente e nos cargos de livre provimento e também os 
que estão vinculados às empresas prestadoras de serviço e suas respectivas funções.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente em exercício deu início à reunião saudando os presentes e agradecendo 
aos conselheiros pela colaboração no período que esteve no exercício da presidência 
do colegiado por conta do afastamento do presidente Sr. Denilson Pereira de Albu-
querque que se afastou do CMP com antecedência de seis meses como exigência da 
legislação eleitoral, para concorrer nas eleições municipais ao cargo de vereador, em 
seguida passou a presidência da sessão ao presidente que preliminarmente agradeceu 
a colaboração dos conselheiros e ressaltou a satisfação de retornar a presidência do 
conselho. 
-A Secretária efetuou a leitura de Ata das reuniões anteriores realizadas nos dias 13 
e 14 de setembro de 2016, as quais foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros. 
Iniciou-se uma discussão sobre reportagem publicada no jornal METRO que escreveu 
a respeito de défi cit nas contas da previdência municipal e as prováveis mudanças 
que ocorrerão na previdência e implantação da aposentadoria complementar para os 
servidores, cujas informações segundo o jornal foram passadas pelo Dr. José Ferreira 
Campos Filho, Diretor-Presidente do CAMPREV. 
-Nos assuntos Diversos, o Presidente informou sobre o 16º congresso da ANEPREM 
que irá abordar a respeito das mudanças na previdência e a possibilidade da partici-

pação dos conselheiros e também sugeriu trazer um técnico do MPS- Ministério da 
Previdência Social, para discutir sobre atuária, mas há a necessidade de ser solicitado 
pelo RPPS. 
-O Presidente efetuou a leitura do Ofi cioCMP Nº 031/2016- Protocolo CMP Nº 
16/25/3353- supramencionado .  Após a leitura do texto o mesmo foi aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros. 
 - DELIBERAÇÃO:  1  - O Presidente manterá contato com a Diretora Financeira e 
solicitará o estudo atuarial do exercício de 2016 com a retifi cação da taxa aprovada 
pelo CMP de IPCA + 6% para IPCA + 4%.  2 - Enviar Ofício solicitando que o Instituto 
mantenha contato com o MPS e solicite um técnico em atuária para proferir curso para 
os conselheiros e Diretores interessados.  3-  Envio de Ofício ao Diretor-Presidente do 
CAMPREV solicitando a inscrição no 16º Congresso da ANEPREM- a ser realizado 
de 07 a 09 de novembro de 2016.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP      
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 ATA DA 29ª (VIGESIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  26/10/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente Feijó, 
Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente em exer-
cício do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do 
Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denilson Pereira de 
Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Ma-
ria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de 
Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos.  Ausências justificadas:  Conselheiras: Adriana de 
Morais e Karendos Reis Gonçalves de Mattos.
 5. PAUTA: 1 - Leitura e aprovação de Atas 2- Assuntos Diversos.
 6.   DOCUMENTOS ENVIADOS :  1 - 032/2016- Protocolo Nº 16/25/3224- Destino Dire-
tor Presidente do CAMPREV- assunto: Aprovação do Orçamento do CAMPREV para o 
exercício de 2017 apresentado na Reunião Extraordinária do dia 17 de agosto de 2016;  2 
 - OfícioCMP Nº 034/2016- Protocolo Nº 16/25/3291- Destino Diretor Presidente do CAM-
PREV- assunto: Solicitação de inscrição no 16º Congresso da ANEPREM a ser realizado 
de 07 a 09 de novembro de 2016.  3  - OfícioCMP Nº 035/2016- Protocolo Nº 16/25/3290 
- Destino Diretor Presidente do CAMPREV - assunto: solicitando que o Instituto mantenha 
contato com o MPS e solicite um técnico em atuária para proferir curso para os Conselheiros 
e Diretores interessados.
 7.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente em exercício deu início à reunião apresentou a pauta do dia supracitada.
-A Secretária efetuou a leitura de Ata da reunião anterior realizada no dia 05 de outubro, a 
qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 
-O conselheiro Guaracy indagou sobre a reapresentação do cálculo atuarial para 2016 que 
foi encaminhado ao Conselho via e-mail, quando deveria ter sido enviado para o CMP com 
ofício da Diretoria Executiva solicitando deliberação a respeito do mesmo. Essa reapresen-
tação se faz necessária em virtude das alterações já aprovadas pelo CMP não só quanto ao 
indexador, de ICV para IPCA, mas também pelo fato de que o cálculo enviado ao Conselho 
anteriormente, contemplava a taxa de 6% quando o Conselho havia mantido a de 4%. 
-O Presidente informou que já falou com a Diretora Financeira a respeito do assunto e está 
aguardando que esta reenvie o novo cálculo. 
-A respeito da participação dos conselheiros no Congresso da ANEPREM, disse que a Pre-
sidência autorizou a participação apenas para os presidentes dos conselhos e diretores do 
Instituto por conta da determinação da administração de contenção de despesas. 
-Efetuou a leitura do ofício 035/2016 no qual o CMP deliberou que a Diretoria Executiva 
do CAMPREV solicite ao MPS, junto ao departamento que trata dos assuntos relacionados 
a Cálculo Atuarial para os RPPS, que disponibilize um técnico atuarial para orientar e es-
clarecer para os membros do CMP os parâmetros técnicos e as normas fi xadas pelo MPS.
-O Presidente procedeu com a leitura dos encaminhamentos feitos ao TCE para atender as 
exigências da auditoria realizada no Instituto, quando solicitou Atas e documentos que com-
provem a ciência do colegiado a respeito das contas, carteira de investimentos e a situação 
dos imóveis do CAMPREV.
-O Presidente fez a leitura do Ofi cio que o Diretor Administrativo havia encaminhado à 
Diretora Previdenciária, com cópia para o Diretor-Presidente. -Ficou decidido que o assunto 
deveria ser encaminhado preliminarmente, para manifestação e eventuais providências pelo 
Diretor-Presidente e depois disso retornar ao CMP para prosseguimento. 
-Em seguida o Presidente fez a leitura do Ofício do Conselho Fiscal nº 25/2016, protocolo 
nº 16/25/3211. Assunto: análise e manifestação sobre fatos relatados no referido documento 
e objeto da 43ª Reunião Extraordinária daquele Conselho.
 - DELIBERAÇÃO:  O Ofi cio do CF 25/2016, protocolo nº 16/25/3211 que solicita análise e 
manifestação sobre os fatos relatados na 43ª Reunião Extraordinária daquele Conselho, será 
analisado e deliberado na próxima reunião.
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por 
encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP-. 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
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 ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  27/10/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
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Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pa-
varini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos.  Ausência 
justificada conselheira:  Karendos Reis Gonçalves de Mattos.
 5. PAUTA:  1- Análise e manifestação de Ofício enviado pelo Conselho Municipal 
Fiscal do Camprev. - Protocolo 16/25/3211. 
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião e apresentando a pauta do dia supracitada, com 
relação ao Ofício enviado pelo Conselho Fiscal o qual relata viagem realizada em 
12/09/2016 pela Diretora Financeira ao Rio de Janeiro para visita ao empreendimento 
imobiliário hotel TRUMP, objeto do Fundo de Investimento em Participações LSH - 
Multiestratégia, no qual o CAMPREV havia investido, em 02/08/2016, R$15 milhões 
de Reais. 
- Após a apresentação do protocolo, houve manifestação pelos conselheiros, em espe-
cial quanto ao aspecto legal do pagamento das despesas pelo Fundo.
- O Presidente mencionou o art. 15 da Lei Complementar nº 10/2004: Das competên-
cias do Conselho Fiscal, dizendo que, a princípio a Diretora Financeira teria cometido, 
face ao relatado pelo CF uma irregularidade. 
 DELIBERAÇÃO:  O CMP deliberou enviar o protocolado para a Diretoria Executiva 
do CAMPREV recomendando que esta tome as providências cabíveis no sentido de 
eventual abertura de sindicância para apurar fatos relatados pelo CF no Ofício do CF 
25/2016, protocolo nº 16/25/3211, encaminhado a este CMP para análise e manifes-
tação sobre fatos relatados na 43ª Reunião Extraordinária do CF, bem como apurar a 
responsabilidade de todos os servidores e eventuais participantes, que direta ou indi-
retamente participaram desse evento.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP  
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 ATA DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  31/10/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente Feijó, 
Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presidente do 
CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, 
Denilson Pereira de Albuquerque, José Erivan Leite de Araújo, Karendos Reis Gonçal-
ves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira 
Pavarini,Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho, Nivaldo Camilo de Campos. Ausência jus-
tifi cada conselheiro: Guaracy Franco Junior. 
 5. PAUTA: 1 - Discutir sobre o processo eleitoral do CAMPREV.
 6.  DOCUMENTOS ENVIADOS :  1-  Parecer do CMP no Ofi cio do CF 25/2016, protocolo 
nº 16/25/3211, encaminhado para análise e manifestação sobre fatos relatados na 43ª Reu-
nião Extraordinária.
 7.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitado, porém antes 
de iniciar o tema, informou sobre reportagem publicada no correio Popular a respeito do 
Empreendimento Imobiliário, Hotel Trump Rio de Janeiro, que está com suspeita e esta sen-
do investigado por fraudes em fundos de pensão dos servidores. Foi aberta uma discussão 
sobre o assunto. Todos foram unanimes que fosse enviado Ofício a Diretoria Executiva do 
CAMPREV solicitando informações sobre o Fundo LSH, se o mesmo está ligado ao mesmo 
Fundo citado na reportagem e também que o Comitê de Investimentos seja convocado a 
comparecer em reunião com o CMP para apresentação e esclarecimentos de dúvidas a res-
peito do Fundo FIP LSH- - Barra Empreendimento Imobiliário, Hotel Trump Rio de Janeiro.
- O Presidente colocou em discussão o assunto da pauta sobre as eleições do CAMPREV 
para os cargos da Diretoria Executiva. Apresentou o DOM - Diário Ofi cial do Município 
com a publicação do edital das eleições na presente data, sem o conhecimento do CMP e do 
seu presidente. Ocorreu um amplo debate sobre o assunto.
 - DELIBERAÇÃO:  1-Enviar ofício como sinal de descontentamento dos conselheiros em 
não submeter à apreciação do Conselho o Edital das Eleições, uma vez que tais eleições 
dizem respeito não exclusivamente a Administração em si, mas, diretamente a todos os 
cerca de 26.000 servidores dos quais este Conselho é o lídimo representante. 2 - Enviar 
Ofício a Diretoria Executiva do CAMPREV solicitando informações sobre o Fundo LSH, 
se o mesmo está ligado ao mesmo Fundo citado na reportagem e também que o Comitê de 
Investimentos seja convocado a comparecer em reunião com o CMP para apresentação e 
esclarecimentos de dúvidas a respeito do Fundo FIP LSH- - Barra Empreendimento Imobi-
liário, Hotel Trump Rio de Janeiro. 
 8. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por 
encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP-. 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
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 ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  04/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
e Nivaldo Camilo de Campos. Presença dos membros do Comitê de Investimentos 
do CAMPREV: Sra. Antonia Francisca dos Santos, Sr. Airton José Oliveira Dias, Sr. 
Nelson Falsete Garcia e da Sra. Amanda Centofanti Botelho, economista e servidora 
do CAMPREV que dá suporte ao Comitê de Investimentos . 
 5. PAUTA: 1 - Presença do Comitê de Investimentos; 2 - Assuntos Diversos.
 6.  DOCUMENTOS ENVIADOS :  1- Ofício nº  036/2016 - Protocolo nº 16/25/3526 - 
Destino Diretor Presidente do CAMPREV - assunto: Informações sobre investimentos 
efetuados pelo CAMPREV no Fundo LSH e convocação do Comitê de Investimentos. 
 7.   DOCUMENTO RECEBIDO : Relatórios cópias de Atas, correspondências e de-
mais documentos referentes ao FIP LSH - Barra Empreendimento Imobiliário, Hotel 
Trump Rio de Janeiro.
 8.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia 
supracitada. No item I- Presença do Comitê de Investimentos, para esclarecimentos 
referentes ao investimento no fundo LSH - Barra Empreendimento Imobiliário, Hotel 
Trump Rio de Janeiro, no qual o CAMPREV aplicou R$ 15.000.000,00 em 02 de 
agosto de 2016. 
Na sequência fez a leitura do Ofi cio do CMP nº 36/2016, protocolo nº 16/25/3526 no 
qual solicitou: a) Parecer da Consultoria CONEXÃO; b) Ata de aprovação do Comitê 
de investimento. c) Regulamento do Fundo; d) Data em que o valor foi aplicado; e) 
Período de investimento do Fundo. Solicitou também a presença do Comitê de Inves-
timentos do CAMPREV. -A Diretora Financeira apresentou os membros do Comitê 
de Investimentos e a economista Amanda, servidora do CAMPREV que juntamente 
com a Diretora Financeira apresentou os documentos que faziam parte do processo do 
investimento, no qual também havia o parecer da consultoria de investimentos, Atas 
da assembleia dos cotistas do fundo e demais documentos que foram apreciados pelos 
conselheiros. 
-O Sr. Airton informou que todas as informações e questionamentos contidos no Ofi -
cio do CMP encontram-se no conteúdo dos documentos entregues. 
-Foram discutidas as reportagens publicadas na imprensa a respeito dos referidos fun-
dos e as prováveis irregularidades apontadas.- -Ocorreu um amplo debate sobre o as-
sunto onde cada conselheiro e convidados tiveram oportunidade de se manifestar. Não 
havendo mais questionamentos sobre o tema, o Presidente agradeceu a presença da 
Diretora Financeira, do Comitê de Investimentos e da Economista, que se retiraram. 
-Nos  Assuntos Diversos  discutiu-se sobre o processo eleitoral do CAMPREV. O Con-
selheiro Nivaldo procedeu a leitura do Ofi cio a ser encaminhado ao Diretor-Presidente 
relativo ao descontentamento dos Conselheiros por não terem sido consultados antes 
da publicação do Edital das Eleições de dezembro o qual foi aprovado pelos conse-
lheiros.
- O presidente lembrou o prazo para uma eventual impugnação da eleição, que seria 
no próximo dia 07 de novembro de 2016.
 DELIBERAÇÃO:  Enviar ofício como sinal de desaprovação pela atitude nada demo-
crática de não submeter à apreciação do Conselho o Edital das Eleições, uma vez que 
tais eleições dizem respeito não exclusivamente ao Conselho em si, mas, diretamente a 
todos, os cerca de 26.000 servidores dos quais este Conselho é o lídimo representante.
 9. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos      
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP        

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 11ª (DÉCIMA PEIMEIRA ) REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL      

 1. DATA E LOCAL:  09/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocado pelo Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presi-
dente do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secre-
tária do Conselho.  3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela 
Mesa, declarada aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
e Nivaldo Camilo de Campos.
 5. PAUTA  : 1 - Projeto de Lei Complementar Nº 36/2016- que dispõe sobre o parcela-
mento de débitos previdenciários, autoriza a transferência de superávit fi nanceiro de 
fundos previdenciários e da outras providencias.
 6.  DOCUMENTOS ENVIADOS: 1- Ofício nº  037/2016 - Protocolo nº 16/25/ 3581- 
Destino Diretor Presidente do CAMPREV - assunto: EDITAL ELEIÇÃO - CAM-
PREV/2016. 2-  Ofício nº DP 247/2016  Protocolo nº 16/25/ 3537- Interessado: Di-
retora Previdenciária CAMPREV- assunto037/2016 - Protocolo nº 16/25/ - Destino 
Diretor Presidente do CAMPREV - assunto.
 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-  O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada a qual foi 
defi nida em substituição a pauta anterior da convocação, tendo em vista a necessidade 
do momento com a votação do PLC 36/2016 pela Câmara Municipal, sem o conheci-
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mento e apreciação pelo CMP que deveria defi nir qual seria o papel e a postura que iria 
tomar frente aos fatos, uma vez que fi cou sabendo através da mídia. 
-Diante dos fatos sugeriu algumas ações por parte do Conselho, 1º- encaminhar do-
cumento ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais que entrou com pedido de ante-
cipação de tutela para saber o que foi relatado na petição judicial e o posicionamento 
do juiz em relação ao CAMPREV; 2º -enviar Ofício ao Diretor-Presidente solicitando 
reunião em caráter de urgência para explicações dos fatos e simultaneamente enviar 
Ofício ao Diretor-presidente solicitando reunião com urgência com a Diretoria Exe-
cutiva para as explicações cabíveis; 3º- Deverá ser esclarecido que a transferência de 
fundos tem a ver com o equilíbrio fi nanceiro e atuarial, cujo cálculo atuarial que ainda 
não foi apresentado com a nova taxa de 4% fi xada pelo CMP. 
- DELIBERAÇÃO:  1 - Encaminhar petição a 1ª Vara da Fazenda Pública, na ação mo-
vida pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas solicitando que no 
polo passivo da ação onde consta o nome de todos os Conselheiros seja alterado para 
apenas Conselho Municipal.  2 - Elaborar uma nota explicativa para o STMC e Asso-
ciações informando o posicionamento do CMP. 
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Denilson Pereira de Albuquerque 
Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros  
Secretária do CMP  

 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 
 Vice-Presidente Do CMP 

 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 
 Secretária Do CMP 

  

 ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  11/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de 
Campos. Ausência: Ausente com justifi cativa a conselheira Lara Sofi a Frigeri.  
 5. PAUTA: 1 -  Discutir e deliberar a respeito do investimento feito no FIP - FUNDO 
DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES LSH - CNPJ: 15.798.354/0001-09, 
bem como as medidas que devem ser tomadas para ressalvar a responsabilidade do 
CMP.  2.  Assuntos Diversos:  Leitura do  Ofício DF nº 203/2016 de 09.11.16 da Dire-
toria Financeira. Assunto: Questionamentos da Diretoria Financeira ao gestor do FIP 
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES LSH.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada. Fez a 
leitura do ofício acima mencionado e em seguida fez um breve relato a respeito da 
apresentação feita pela Diretora Financeira e Comitê de investimento com relação ao 
investimento feito no Fundo LSH e as possíveis consequências para o CAMPREV, 
caso esse investimento tenha sido de forma temerária, sem se atentar para os riscos 
que possam advir em virtude do empreendimento não ter sido completado no tempo 
aprazado e pelo fato de faltar ainda R$ 30 milhões sem que haja uma certeza quanto 
às fontes para a obtenção desses recursos. 
O assunto foi amplamente discutido e os conselheiros se manifestaram no mesmo 
sentido de ser feita uma Representação ao MPF. 
-Nos assuntos diversos discutiu-se a respeito do envio de ofício à Auditoria Interna do 
CAMPREV para que esta tome as providências cabíveis de comunicar ao MPS, assim 
como ao TCE a postagem no CADPREV do cálculo atuarial sem que este tivesse sido 
aprovado pelo Conselho. 
-Ficou também decidido em cobrar da Diretoria Financeira o envio do cálculo atuarial, 
com o índice aprovado de 4%, a fi m de ser apreciado e deliberado pelo Conselho. 
Foi levantada a questão dos repasses da contribuição previdenciária patronal em atra-
so, em virtude de notícia veiculada na mídia, uma vez que a Diretora havia afi rmado 
em reunião com este Conselho que as contribuições estavam em dia.
- Foi solicitado pelos conselheiros o envio de ofício ao Conselho Fiscal para que este 
averigue se existem eventuais pendências e se o valor em atraso, conforme a mídia 
está em torno de R$ 30 milhões de reais e a que meses se refere esse valor. 
 DELIBERAÇÃO:  1 -  Protocolar junto ao MPF representação relativa ao investimen-
to feito no Fundo LSH.  2.  Enviar ofício à Auditoria Interna solicitando providências 
relativas a postagem irregular do cálculo atuarial junto ao MPS e TCE.  3.  Enviar ofício 
ao Conselho Fiscal solicitando informações a respeito do atraso no recolhimento da 
contribuição patronal relativa ao Fundo Previdenciário.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  16/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quarta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 

Sr. Denilson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 
mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e 
Nivaldo Camilo de Campos. Adriana de Morais, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, 
Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho. Presenças do Dr. José Ferreira Campos Filho, 
Diretor-Presidente do CAMPREV, Sr. Tarcísio Galvão de Campos Cintra, Secretário 
Municipal de Finança e o Sr. Marionaldo Fernades Maciel, Secretário Municipal de 
Recursos Humanos.
 5. PAUTA: 1  - Autorização legal para utilização do superávit do Fundo Previdenciário.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião os presentes e apresentando a pauta do dia supra-
citada a qual foi solicitada pelo Diretor-Presidente do Instituto, a quem na sequência 
passou-lhe a palavra.
O mesmo preliminarmente agradeceu a presença dos conselheiros e apresentou os Se-
cretários Municipais de Finanças e Recursos Humanos com os quais disse que contou 
com apoio. 
- Fez um relato das difi culdades fi nanceiras que Campinas também vem enfrentando 
refl exo da crise que o país vivencia, mas que administração e o CAMPREV num esfor-
ço concentrado têm buscado alternativas para continuar a pagar servidores e inativos. 
Para poder pagar os benefícios dos aposentados, citou a possível alteração do artigo 
144 da Lei 10/2004, e afi rmou que se o Tesouro banca o défi cit do Fundo Previdenciá-
rio, caso esse venha a ocorrer, conforme dispõe a Lei 10/2004, entende que o superávit 
pode ser utilizado pelo Tesouro, para pagar os aposentados e pensionistas do Fundo 
Financeiro cuja obrigação para com esses servidores inativos é do Tesouro. -Afi rmou 
que o dinheiro não vai ser utilizado para pagamento de fornecedores, mas apenas 
dos benefícios aos aposentados e pensionistas. Enfatizou que foi ele que indicou essa 
alternativa para o Prefeito porque outros Institutos já o fi zeram e uma vez que não há 
outra fonte de recursos para efetuar o pagamento dos aposentados. 
-Em relação a não ter trazido o Projeto de Lei Complementar, previamente, ao CMP 
para apreciação, alegou não ter havido condição, face à exiguidade de tempo para a 
Câmara apreciar, devido ao recesso parlamentar. 
-Ressaltou que existe um desconhecimento por parte dos servidores, em geral, com re-
lação à matéria, pois o equilíbrio fi nanceiro e atuarial será mantido e sem necessidade 
de se alterar alíquotas previdenciárias, pois se utilizará apenas o superávit ora existen-
te. Não pretende judicializar a questão. Salientou que solicitou auxílio aos Secretários 
presentes e, em seguida passou a palavra aos Secretários presentes.
- O Diretor-Presidente, solicitou que o CMP deliberasse a respeito da utilização do 
superávit. 
O Presidente do CMP se manifestou no sentido de que o juiz citou os conselheiros 
nominalmente na ação impetrada pelo Sindicato dos Servidores a respeito da Lei 153, 
e estes vão precisar se manifestar na ação. Com relação à deliberação do Cálculo 
Atuarial será preciso que o mesmo seja exposto ao Conselho, o que não foi feito até 
esta data. 
-O Diretor-Presidente argumentou que o Cálculo Atuarial já havia sido aprovado e 
inclusive já havia sido postado no CADPREV. 
-O Presidente do CMP contra argumentou que não era verdade e fez a leitura da Ata 
onde consta que apenas o índice foi alterado, porém a aprovação do Cálculo Atuarial 
fi cou prejudicada pelo fato de que foi enviado ao CMP com a taxa de IPCA+6% quan-
do, na realidade deveria ter sido apresentado com IPCA-4% taxa esta que havia sido 
mantida pelo Conselho. 
-O Diretor-Presidente colocou à disposição dos Conselheiros orientações da Procura-
doria Jurídica do Instituto no encaminhamento do processo judicial e quanto à matéria 
da liberação do superávit, solicitou que o CMP analise com racionalidade e objetivi-
dade apenas se baseando no aspecto fi nanceiro porque o sistema está equilibrado e não 
haverá prejuízo para o RPPS. 
-O Presidente do CMP abriu espaço para questionamentos dos conselheiros. 
-Não havendo nada mais a ser esclarecido o Presidente agradeceu a presença do Dire-
tor-presidente e Secretários que se retiraram. 
-O Presidente informou sobre a petição a ser enviada à Vara da Fazenda, com relação 
ao processo proposto pelo Sindicato dos Servidores, onde será solicitado que no Polo 
Passivo conste apenas o CMP e não o nome de todos os conselheiros. 
-O colegiado decidiu que a solicitação do Diretor-Presidente, quanto à deliberação 
a respeito da utilização do eventual superávit seja tomada após a apresentação pelo 
Atuário do Cálculo Atuarial com o IPCA + 4%.
 - DELIBERAÇÃO:  Enviar o Ofício à Diretoria Executiva solicitando a presença do 
Atuário para a apresentação do Cálculo Atuarial para 2016 com o IPCA + 4%.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  18/11/2016  -  às 10hrs00min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 
Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 
mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
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e Nivaldo Camilo de Campos. Antônia Francisca dos Santos, Diretor-Financeira do 
CAMPREV . 
 5. PAUTA:  1 - Apresentação do Cálculo atuarial do corrente exercício, pelo atuário 
Sr. Richard Dutzmann.
 6.  DOCUMENTOS ENVIADOS :  1 - Ofício nº  039/2016 - Protocolo nº 16/25/3680 
- Destino: Diretor Presidente do CAMPREV - Assunto: Solicitação da presença da 
Diretora Financeira e do Atuário Richard Dutzmann para apresentação do Cálculo 
Atuarial com o indexador fi xado pelo CMP.  1 - Ofício nº  040/2016 - Protocolo nº 
16/25/3679 - Destino: Diretor Presidente do CAMPREV - Assunto: Encaminhamento 
a Auditora Interna do Instituto de informações de que a Diretora Financeira postou o 
Cálculo Atuarial no CADPREV site do MPS-Ministério da Previdência Social sem a 
devida aprovação do CMP, que apenas deliberou o indexador a ser utilizado no Cálcu-
lo Atuarial, ou seja, IPCA+ 4%. 
 7.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada a qual foi 
solicitada pelo Diretor-Presidente do Instituto para apresentação do Cálculo Atuarial. 
-O Presidente teceu inicialmente algumas considerações a respeito do Cálculo Atua-
rial e na sequência passou a palavra ao Sr. Eduardo Santos, técnico do ETAA - Escri-
tório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.
O mesmo preliminarmente esclareceu que a Lei que foi aprovada e que gerou uma 
ação judicial não seria objeto de discussão na exposição do Cálculo atuarial. Quanto 
à portaria MPS 403/2008, a mesma trata de segregação de massas e no "modus ope-
randi" dessa segregação. Disse desconhecer qualquer outro RPPS que tenha efetuado 
transferência do Fundo Previdenciário para o Tesouro, nos moldes propostos pela Lei 
Complementar nº 153/2016 aprovada pela Câmara de Campinas.
O Sr. Eduardo iniciou a exposição do Cálculo Atuarial, cujo estudo foi realizado com 
a base de dados de Dezembro/2015, fornecida pela Prefeitura e indexador e percentual 
da meta atuarial: IPCA + 4%, fi xado pelo CMP. 
- Os itens do estudo apresentados seguiram na seguinte ordem: 1-Objetivo: avalia-
ção atuarial; 2-Benefi cios assegurados; 3- Reforma da previdência; 4-Condições de 
Concessão e Valores dos Benefícios de acordo com Legislação previdenciária; 5- 
Equilíbrio Financeiro/Atuarial; 6- Premissas Atuariais: a) Tábua de Mortalidade e 
Sobrevivência: IBGE/2013; b) Tábua de entrada em Invalidez: Álvaro Vindas; c) Ro-
tatividade: de acordo com a idade; d)Crescimento Salarial: 1%; e)Taxa de Retorno de 
Aplicação: 4% f) Sem Solidariedade de Gerações; g)Indexador do Sistema Previdên-
cia: IPCA. 7- Regimes atuarias: capitalização, Repartição de Capital de Cobertura e 
Repartição Simples; 8- Universo segurado-consistência dos dados: 9- Resultados Ob-
tidos Fundo Financeiro; 10- Resultados Obtidos Fundo Previdenciário. 10- Evolução 
das Provisões Matemáticas: Plano Financeiro - Benefícios Concedidos; 11-Evolução 
das Provisões Matemáticas: Plano Financeiro - Benefícios a Conceder; 12- Evolução 
das Provisões Matemáticas: Plano Previdenciário - Benefícios Concedidos; 13- Evo-
lução das Provisões Matemáticas; Plano Previdenciário - Benefícios a conceder; 
14-Histogramas: servidores ativos; 15-Fundo de Previdência; 16- Plano Financeiro; 
17- Plano Previdenciário com 4%; 18- Plano de Custeio Anual. 19- Quadro Resu-
mido de Alíquotas. O técnico concluiu a exposição apresentando com o patrimônio 
do Fundo Financeiro e Fundo previdenciário com demonstração de que o Fundo de 
Previdência do cobre 168,36% da Provisão Matemática e o Fundo de Previdência do 
Plano Financeiro cobre 1,49% da Provisão Matemática.
Concluída a apresentação foram esclarecidas as dúvidas levantadas pelos conselheiros 
sobre o tema. 
-Quanto à segregação de massa, o Técnico esclareceu que todo RPPS orientado pelo 
ETAA que realizou a segregação de massa, apresentava superávit fi nanceiro, condição 
necessária para tanto. Informou que existe a possibilidade dessa segregação, porém só 
pode ser utilizada para o pagamento de benefícios previdenciários conforme estabele-
ce a Portaria MPS 403/2008, a qual determina que se mantenha 25% de "gordura" com 
o objetivo de se manter o equilíbrio fi nanceiro e atuarial. 
O superávit pode ser utilizado para comprar vidas de servidores aposentados, utilizan-
do-se os mais idosos, para pagar apenas aposentadorias e pensões. Não é permitido o 
pagamento de servidores da ativa. 
-O Presidente submeteu a matéria relativa ao Cálculo Atuarial do corrente exercício 
para deliberação dos conselheiros, conforme apresentado pelo Sr. Eduardo Santos do 
ETTA - Escritório Técnico com o índice de IPCA + a taxa de 4%. Por unanimidade 
de votos o Cálculo Atuarial para 2016 foi aprovado, com as ressalvas de que o banco 
de dados ainda está inconsistente por conta do censo previdenciário ainda não ter sido 
concluído, sendo que para o Cálculo foram utilizadas premissas permitindo-se no fu-
turo quando terminado o referido censo, solicitar a retifi cação. 
 - DELIBERAÇÃO:  1- Enviar Ofício a Diretoria Executiva do CAMPREV comuni-
cando que o colegiado deliberou pela aprovação do Cálculo Atuarial. 2- Ficou agenda-
da para o dia 21 de novembro ás 14h30min. Reunião Extraordinária para leitura, apro-
vação e assinaturas da Ata do dia 18 de novembro 2016 a pedido do Diretor-Presidente 
em virtude da necessidade de ser encaminhada a Câmara Municipal.
 8. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP     
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  18/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 
Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 
mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 

e Nivaldo Camilo de Campos. Presença do Dr. José Ferreira Campos Filho, Diretor-
-Presidente do CAMPREV . 
 5. PAUTA:  Considerações do Diretor-Presidente do Campreva respeito do Cálculo 
Atuarial do exercício corrente.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando à pauta do dia supracitada a qual foi 
solicitada pelo Diretor-presidente do Instituto, a quem na sequência passou a palavra. 
-O mesmo preliminarmente agradeceu a presença dos conselheiros e mencionou a 
apresentação do atuário que compareceu na reunião anterior para exposição do cálculo 
atuarial na qual esperava que as dúvidas dos conselheiros tivessem sido dirimidas e 
o cálculo aprovado e também que tenha sido esclarecida a existência de um superávit 
fi nanceiro, principal motivo da solicitação da reunião. 
-Apresentou minuta de projeto de Lei que altera alguns dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 10 de 30 de junho de 2004, que fi cou anexada nesta Ata, cujas alterações 
afastarão as dúvidas com relação à utilização do superávit fi nanceiro do Fundo previ-
denciário que poderá ser revertido para o Fundo Financeiro bem como numa eventual 
insufi ciência fi nanceira do Fundo Previdenciário que deverá ser suportada pelo Poder 
Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e pelo Poder Legislativo, que assu-
mirão a integralização da folha líquida de benefícios, colocando ambos os Fundos em 
igualdade. 
-O Projeto exclui a utilização do superávit pelo Tesouro Municipal, vai suprir o défi cit 
do Fundo Financeiro. O próprio CAMPREV irá resolver a questão. Diante do exposto 
o Diretor-Presidente para não incorrer na falha anterior de mandar para a Câmara sem 
antes enviar para o CMP conforme citado na sentença judicial, solicitou a deliberação 
do CMP para a alteração dos artigos 142,143, 144 e o art. 182 da Lei Complementar 
Nº 10 de 30 de junho de 2004, e também para utilização do superávit do Fundo Previ-
denciário para suprir apenas défi cit do Fundo Financeiro. 
-O Presidente do CMP mencionou que em Reunião ocorrida pela manhã o Cálculo 
Atuarial foi apresentado e aprovado pelo colegiado. 
-O conselheiro Guaracy mencionou a Portaria do MPS, que estabelece regra para essa 
reversão e de como isso deve ser feito. 
-O Diretor Presidente sugeriu ao CMP que delibere a respeito da mencionada minuta 
nos termos da legislação Previdenciária. A Lei Federal 9717/98 já estabelece a forma 
de utilização desses recursos e enfatizou a urgência da votação pelo Conselho dessa 
matéria, tendo em vista a demanda judicial, prazos regimentais da Câmara Munici-
pal e outros prazos legais bem como a necessidade do pagamento dos aposentados e 
pensionistas. 
-O presidente Nivaldo mencionou que para liberação do pedido é preciso a garantia 
da Administração do CAMPREV quanto ao cumprimento da legislação vigente para 
a utilização desses recursos somente no pagamento de benefícios. Ressaltou que a 
minuta de projeto de Lei seja aprovada com as emendas e ressalvas sugeridas pelos 
Conselheiros.
-O Presidente do CMP colocou em votação a minuta do Projeto que altera alguns 
dispositivos da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004. Aberta a votação, a 
maioria dos conselheiros presentes se manifestou favorável à mesma. 
-Pelo Diretor-Presidente do CAMPREV, foi informado que esta será encaminhada a 
Câmara Municipal para análise e aprovação com as seguintes ressalvas: a) No §2° do 
artigo 3º, onde se lê: "folha líquida de benefícios", excluir a expressão "líquida". B) 
No artigo 4º: No §1º, acrescentar ao fi nal do parágrafo: "de acordo com a legislação 
previdenciária." 3-No § 2º, onde se lê: "integralização da folha líquida de benefícios", 
excluir a expressão "líquida". Com duas ausências justifi cadas no transcorrer da vota-
ção: conselheiras: Maria Cristina Paolieri Gianinni e Maria Elvira Moreira Pavarini. 
Declarou Voto contrário à minuta do Projeto, a conselheira Nádia, com a justifi cativa 
de falta de tempo para uma melhor análise e avaliação da matéria.
 - DELIBERAÇÃO:  Encaminhar ofício à Diretoria Executiva com a devida delibe-
ração do CMP.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP  

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV    
 1. DATA E LOCAL:  18/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 
Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 
mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Pao-
lieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho 
e Nivaldo Camilo de Campos. Presença do Dr. José Ferreira Campos Filho, Diretor-
-Presidente do CAMPREV . 
 5. PAUTA:  Considerações do Diretor-Presidente do Campreva respeito do Cálculo 
Atuarial do exercício corrente.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente deu início à reunião apresentando à pauta do dia supracitada a qual foi 
solicitada pelo Diretor-presidente do Instituto, a quem na sequência passou a palavra. 
-O mesmo preliminarmente agradeceu a presença dos conselheiros e mencionou a 
apresentação do atuário que compareceu na reunião anterior para exposição do cálculo 
atuarial na qual esperava que as dúvidas dos conselheiros tivessem sido dirimidas e 
o cálculo aprovado e também que tenha sido esclarecida a existência de um superávit 
fi nanceiro, principal motivo da solicitação da reunião. 
-Apresentou minuta de projeto de Lei que altera alguns dispositivos da Lei Complemen-
tar nº 10 de 30 de junho de 2004, que fi cou anexada nesta Ata, cujas alterações afastarão 
as dúvidas com relação à utilização do superávit fi nanceiro do Fundo previdenciário 
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que poderá ser revertido para o Fundo Financeiro bem como numa eventual insufi ciên-
cia fi nanceira do Fundo Previdenciário que deverá ser suportada pelo Poder Executivo 
Municipal, suas autarquias, fundações e pelo Poder Legislativo, que assumirão a inte-
gralização da folha líquida de benefícios, colocando ambos os Fundos em igualdade. 
-O Projeto exclui a utilização do superávit pelo Tesouro Municipal, vai suprir o défi cit 
do Fundo Financeiro. O próprio CAMPREV irá resolver a questão. Diante do exposto 
o Diretor-Presidente para não incorrer na falha anterior de mandar para a Câmara sem 
antes enviar para o CMP conforme citado na sentença judicial, solicitou a deliberação 
do CMP para a alteração dos artigos 142,143, 144 e o art. 182 da Lei Complementar 
Nº 10 de 30 de junho de 2004, e também para utilização do superávit do Fundo Previ-
denciário para suprir apenas défi cit do Fundo Financeiro. 
-O Presidente do CMP mencionou que em Reunião ocorrida pela manhã o Cálculo 
Atuarial foi apresentado e aprovado pelo colegiado. 
-O conselheiro Guaracy mencionou a Portaria do MPS, que estabelece regra para essa 
reversão e de como isso deve ser feito. 
-O Diretor Presidente sugeriu ao CMP que delibere a respeito da mencionada minuta 
nos termos da legislação Previdenciária. A Lei Federal 9717/98 já estabelece a forma 
de utilização desses recursos e enfatizou a urgência da votação pelo Conselho dessa 
matéria, tendo em vista a demanda judicial, prazos regimentais da Câmara Munici-
pal e outros prazos legais bem como a necessidade do pagamento dos aposentados e 
pensionistas. 
-O presidente Nivaldo mencionou que para liberação do pedido é preciso a garantia 
da Administração do CAMPREV quanto ao cumprimento da legislação vigente para 
a utilização desses recursos somente no pagamento de benefícios. Ressaltou que a 
minuta de projeto de Lei seja aprovada com as emendas e ressalvas sugeridas pelos 
Conselheiros.
-O Presidente do CMP colocou em votação a minuta do Projeto que altera alguns 
dispositivos da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004. Aberta a votação, a 
maioria dos conselheiros presentes se manifestou favorável à mesma. 
-Pelo Diretor-Presidente do CAMPREV, foi informado que esta será encaminhada a 
Câmara Municipal para análise e aprovação com as seguintes ressalvas: a) No §2° do 
artigo 3º, onde se lê: "folha líquida de benefícios", excluir a expressão "líquida". B) 
No artigo 4º: No §1º, acrescentar ao fi nal do parágrafo: "de acordo com a legislação 
previdenciária." 3-No § 2º, onde se lê: "integralização da folha líquida de benefícios", 
excluir a expressão "líquida". Com duas ausências justifi cadas no transcorrer da vota-
ção: conselheiras: Maria Cristina Paolieri Gianinni e Maria Elvira Moreira Pavarini. 
Declarou Voto contrário à minuta do Projeto, a conselheira Nádia, com a justifi cativa 
de falta de tempo para uma melhor análise e avaliação da matéria.
 - DELIBERAÇÃO:  Encaminhar ofício à Diretoria Executiva com a devida delibe-
ração do CMP.
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP       
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  21/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 
Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 
mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes 
Pereira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan 
Leite de Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofia Frigeri, Ma-
ria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida 
Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. 
 5. PAUTA:   Leitura e Aprovação de Atas  . 
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-   O Presidente preliminarmente agradeceu a presença dos conselheiros e solicitou 
à Secretária a leitura das Atas das reuniões realizadas nos dias 04 e 18 de novem-
bro de 2016, respectivamente trigésima segunda Reunião Extraordinária e trigé-
sima sexta Reunião Extraordinária. As mesmas foram lidas, e após as alterações 
solicitadas foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros. 
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP. 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP   
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 38ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  23/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação do Dr. José Ferreira Campos Filho, rea-
lizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do 
Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por 

mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. 
 3.   ABERTURA :  Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, decla-
rada aberta a reunião na qual estiveram presentes os Conselheiros: Alexandre 
Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denilson Pereira de Albuquerque, 
Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karendos Reis Gonçalves 
de Mattos, Lara Sofia Frigeri, Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Apareci-
da Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.Ausências justificadas 
conselheiras: Adriana de Morais, Maria Cristina Paolieri Gianinni II - PAUTA: 
Leitura e Aprovação de Atas e Ofícios - DOCUMENTOS ENVIADOS: Ofícios 
CMP 042/2016- Protocolo: 16/25/3700-  deliberação com relação à Minuta de Lei 
Complementar que "Altera Dispositivos da Lei Complementar n° 10 de 30 de junho de 
2004 e Dá Outras Providências", encaminhada pelo Diretor Presidente;  Ofícios CMP 
043/2016- Protocolo: 16/25/ 3699 aprovação  do Cálculo Atuarial do CAMPREV 
para o exercício de 2016, elaborado e apresentado pelo ETAA-Escritório Técnico de 
Assessoria Atuarial S/S Ltda.  Ofício CMP 044/2016- Protocolo: 16/25/3728. DO-
CUMENTOS   RECEBIDOS: 1- Ofício DF nº 212/2016, Protocolo: 16/25/3667- 
Assunto: retificação da Política de Investimentos exercício 2017- 2- Oficio DP nº 
247/2016- Protocolo: 16/25/3537. 
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 -  O Presidente preliminarmente agradeceu a presença dos conselheiros e solicitou 
à Secretária a leitura das Atas das reuniões realizadas nos dias: 29, 30, 31 de 
outubro, 11 e 18 de novembro de 2016. As mesmas foram aprovadas e assinadas 
pelos conselheiros. 
 -O Presidente efetuou a leitura dos Ofícios: DP nº 212/2016- Protocolo: 16/25/3537, 
com a retificação na PAI enviado pela Diretora Financeira. Será agendada uma 
reunião específica para a apresentação e discussão da PAI-Política de Investi-
mentos. Oficio DP nº 247/2016- Protocolo: 16/25/3537, no qual a Diretora Pre-
videnciária solicitou a sua participação em reunião com o colegiado   prestar  es-
clarecimentos a respeito dos fatos relatados no protocolo nº 16/25/3451 da Diretoria 
Administrativa. A solicitação foi colocada em debate. 
- Foi colocado em votação e a maioria decidiu pelo comparecimento da Diretora Pre-
videnciária
 7. ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que encontra-se arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP  
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP    

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 EXTRATO DE ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  16/12/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho Muni-
cipal de Previdência, situada no décimo terceiro andar do prédio nº 1481, na Rua Barão de 
Jaguara, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do 
CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta 
a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, 
Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Ka-
ren dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofi a Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, 
Maria Elvira Moreira Pavarini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo 
de Campos.
 5. PAUTA  : 1 -  1 -Leitura e aprovação de Atas de reuniões anteriores; 2-Assuntos Diver-
sos.  III-DOCUMENTOS ENVIADOS: DOCUMENTOS RECEBIDOS- 1-Oficio CF 
036/2016- protocolo nº 16/25/3851. 2- Protocolo Nº 16/25/3851- Interessado: Conselho 
Fiscal- Assunto:  repasses de contribuições Previdenciárias. 2- Ofício CMP 044/16, Proto-
colo: 16/25/3728, Assunto: Solicitação de informações do que é composto o Fundo Finan-
ceiro.  6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada a qual, 
A Secretária efetuou a leitura de Ata das reuniões anteriores realizadas nos dias 23 e 30 de 
novembro de 2016, as quais foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros. 
O Presidente apresentou a resposta do Ofício do Item 01- a respeito dos repasses de contri-
buições Previdenciárias,
-O Presidente ressaltou que a Diretora Financeira omitiu informações ao Conselho Fiscal 
que difi cultou a análise e a aprovação das contas e dos repasses. O TCE provavelmente irá 
apontar que o CF não enviou o relatório. 
-O Presidente efetuou a leitura do documento recebido do item da resposta ao Ofício CMP 
044/16, Protocolo: 16/25/3728, Assunto: Solicitação de informações do que é composto o 
Fundo Financeiro, cujo tema foi discutido em reunião extraordinária ocorrida em 18 de no-
vembro de 2016 da apresentação Cálculo Atuarial do CAMPREV para o exercício de 2016, 
quando foi anexado o estudo de migração de vidas com data base dezembro de 2015, no 
qual consta que o Fundo Financeiro possui um patrimônio no valor de R$ 315.565.689,31. 
-O Presidente procedeu à leitura da resposta da Diretora Financeira protocolo nº 16/25/3211- 
a respeito de viagem ao Rio de Janeiro- para visitar o Hotel TRUMP- empreendimento o 
qual o CAMPREV tem investimento
 -DELIBERAÇÃO:  Ficou pré-agendada para o dia 18 de janeiro a eleição da Mesa Diretora 
do CMP para o exercício de 2016.  2  - Será defi nido em sessão posterior o calendário das 
reuniões Ordinárias do CMP para o exercício de 2016.
 7. ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por 
encerrada a reunião.
-Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede do 
CMP. 
 Denilson Pereira de Albuquerque     
  Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP   
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DENILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

 Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
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 ATA DA 39ª (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  25/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Atendendo solicitação da Sra. Aline Ap. Bernárdez Pécora, Di-
retora Previdenciária do CAMPREV, através do Ofício DP nº 247/03.11. 2016, Proto-
colo nº 16/25/3537, realizou-se a trigésima nona Reunião Extraordinária do Colegiado 
sob a Presidência do Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual 
foi secretariada por mim Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho.
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denilson Perei-
ra de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofi a 
Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini e Nivaldo 
Camilo de Campos. Ausências justifi cadas conselheiras: Adriana de Morais, Karendos 
Reis Gonçalves de Mattos e Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho. Presença da Sra. 
Aline Pécora, Diretora Previdenciária do CAMPREV, que se fez acompanhar do Dr. 
Pedro Benedito Maciel Neto, advogado. 
 5. PAUTA:  1 - Presença da Sra. Aline Pécora, Diretora Previdenciária do CAMPREV, 
atendendo a suasolicitaçãoatravés do Ofício DP 247/2016 - Protocolo nº 16/25/3537.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
- O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia supracitada, escla-
recendo, preliminarmente que a reunião não se tratava de nenhuma sindicância nem 
seria objeto de qualquer deliberação por parte do colegiado. 
-O advogado presente que solicitou a saída do Presidente do CMP da reunião, ale-
gando o fato de que o este também candidato ao cargo de Diretor Previdenciário nas 
próximas eleições do CAMPREV. Esta solicitação não foi objeto de deliberação por 
parte do colegiado uma vez que a reunião não tinha nenhum caráter de sindicância ou 
de processo administrativo disciplinar. 
-O objetivo da reunião era simplesmente o de atender ao pedido da Diretora que que-
ria, conforme sua solicitação, no ofício acima mencionado, prestar esclarecimentos a 
respeito dos fatos relatados no protocolo nº 16/25/3451 da Diretoria Administrativa. 
Ocorreu um amplo debate sobre o assunto.
 DELIBERAÇÃO : Foi deliberado pelos conselheiros que o assunto retornará após o 
término do processo eleitoral do CAMPREV, fi cando em seu poder o processo origi-
nal. 
 7.  ENCERRAMENTO:  O presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP     
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 ATA DA 40ª (QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  30/11/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de 
Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria 
Elvira Moreira Pavarini,Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de 
Campos. Ausência justifi cada, conselheira: Lara Sofi a Frigeri. Presença do Dr. José 
Ferreira Campos Filho, Diretor-presidente do CAMPREV.
 5. PAUTA:  1 - Leitura, e aprovação de Atas de reuniões anteriores.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :
-  O Presidente deu início à reunião presentando a pauta do dia supracitada. Na sequên-
cia passou a palavra ao Diretor-Presidente do CAMPREV que explicou ter solicitado 
sua presença na reunião sem um pedido formal anterior, pois gostaria de uma conversa 
com os Conselheiros para fazer alguns esclarecimentos a respeito de três questões: 
-Preliminarmente agradeceu a atenção e o entendimento dos Conselheiros para o mo-
mento de difi culdade que a PMC está passando e assim colaboraram na apreciação do 
Projeto de Lei que alterou a Lei Complementar nº 10/2004, adequando o uso do supe-
rávit do Fundo Previdenciário para pagamento de benefícios dos servidores do Fundo 
Financeiro. Informou que foi a Brasília, no Ministério da Previdência Social, onde 
apresentou o projeto e disse que o mesmo foi bem recebido, pois nele consta todas as 
exigências das normas vigentes para a utilização do superávit do Fundo Previdenciário 
com relação à compra de vidas dos servidores do Fundo Financeira. Informou que pe-
dido semelhante também já foi feito por outros Institutos, como o do Distrito Federal 
que fez solicitação análoga ao pedido do CAMPREV. 
-A segunda questão dizia respeito às eleições do CAMPREV para os cargos de Di-
retorias e Conselho Municipal de Previdência e que, nesse processo, tem buscado se 
manter em situação de isenção, tanto assim que criou uma Comissão independente 
para conduzir esse processo, o qual tem se mostrado bastante difi cultoso, porém tem 
agido com tranquilidade e cautela e tem procurado não se envolver. 
-A terceira questão dizia respeito ao episódio ocorrido quando da participação da Di-
retora Previdenciária em reunião com o colegiado, referente ao processo da Diretoria 
Administrativa referente aos servidores daquela diretoria.
- O Diretor-presidente solicitou que se houver qualquer questão semelhante a essa, o 
Conselho poderia chama-lo para os devidos esclarecimentos.
- Após esses esclarecimentos, não havendo mais questionamentos, agradeceu a aten-
ção dos conselheiros e se retirou. 
-A reunião prosseguiu com a pauta supramencionada e a secretária procedeu à leitura 
das Atas das reuniões dos dias 09, 16, 18 e 21 de novembro, as quais, após as correções 
solicitadas, foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros.

 -   DELIBERAÇÃO : A apresentação da PAI - Politica Anual de Investimentos para o 
exercício de 2017, solicitada pela Diretora Financeira, será efetuada em reunião a ser 
agendada oportunamente.
 7.  ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos    
Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP     
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 ATA DA 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h30min na 
sala de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, situada no oitavo andar 
do prédio nº 1251, na Rua Regente Feijó, Centro, Campinas, SP, atendendo soli-
citação do Dr. José Ferreira Campos Filho, realizou-se a Quadragésima segunda 
Reunião Extraordinária do Colegiado sob a Presidência do Sr. Denílson Pereira 
de Albuquerque, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por mim Aldaíria 
Calixto de Medeiros, Secretária do Conselho. I - ABERTURA:Havendo número 
legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a reunião na qual estive-
ram presentes os Conselheiros: Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, 
André Gomes Pereira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Ju-
nior, José Erivan Leite de Araújo, Karendos Reis Gonçalves de Mattos, Lara 
Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira Pavarini, 
Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.  O CAM-
PREV, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no  CNPJ 06.916.689./0001-
85,  sediado à Rua Sacramento- 374- Centro, nesta cidade da Comarca de  Campinas- SP, 
CEP 13010-210.  II- PAUTA:  Deliberação da PAI-Politica Anual de Investimentos 
do CAMPREV- Instituto de Previdência Social do Município de Campinas- exer-
cício - 2017 . O Presidente do CMP iniciou os trabalhos e apresentou a pauta do dia 
da deliberação da Política de Investimentos do CAMPREV para o exercício de 2017. 
Essa PAI-Politica Anual de Investimentos exercício 2017, foi apresentada e debati-
da em reunião anterior ocorrida em 07/12/2016, na qual participaram pela  Diretoria 
Executiva do CAMPREV,  Antônia Francisca dos Santos, Diretora Financeira e presi-
dente do COMIN. Pela Consultoria CONEXÃO, o Sr. Claudenir Vieira da Silva. Pelo 
 COMIN -  Comitê de Investimentos : Sr. Airton Oliveira Dias e o Sr. Nelson Salsete 
Garcia .  Foi apresentada pelo Sr. Claudenir Vieira da Silva, representante da Conexão 
Consultores de Valores Mobiliários, contratado pelo Instituto para dar suporte técnico 
na área de PAI-Politica Anual de Investimentos, conforme descrição a seguir: 
 INTRODUÇÃO 
Este documento formaliza os objetivos e restrições de investimento da gestão dos 
recursos  do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  através da 
designação dos segmentos, ativos fi nanceiros, faixas de alocação estratégica, restri-
ções, limites e tipo da gestão. 
 A Diretoria Executiva  disponibilizará aos seus segurados e pensionistas essa PAI, e esta 
deverá fi car arquivada por prazo mínimo de 10 (dez) anos nas dependências do RPPS. 
A forma de disponibilização aos segurados e pensionistas deverá ser na via original 
contendo assinaturas dos presentes a reunião de aprovação e, poderá ser afi xada em 
mural observando que a comunicação sobre a disponibilização da íntegra do docu-
mento poderá ser realizada por meio de mensagem eletrônica, site do RPPS, site do 
Consultor de Investimentos, bem como publicação da informação em jornais de circu-
lação local ou ainda em avisos nos departamentos funcionais, em até 30 (trinta) dias no 
máximo após a data dessa reunião. Será ainda permitido pedido de vistas direto com o 
RPPS, desde que as visitas sejam previamente agendadas.
O documento enviado ao Ministério da Previdência Social (DPIN - Demonstrativo 
da Política de Investimentos) com resumo analítico dos investimentos, meta atuarial 
dentre outras informações, deverá ser subscrito pelos presentes na reunião de aprova-
ção dessa PAI. 
Dentre os signatários do DPIN, obrigatoriamente deverá constar a assinatura da pes-
soa certifi cada pelos órgãos que atendam a fi scalização e que esta pessoa mantenha 
vínculo com o RPPS na qualidade de servidor efetivo, ou de livre nomeação e exo-
neração (gestor dos recursos), responsável legal pela unidade gestora e representante 
legal do ente. 
 A - EXIGÊNCIA AOS MEMBROS PARTICIPANTES DA GESTÃO DO RPPS 
Manter atualizado e disponível de todos os dirigentes e membros do Comitê de in-
vestimento, bem como os demais Conselhos, a Declaração de Bens, enquanto esses 
estiverem executando funções no RPPS, particularmente no que se refere nas decisões 
de investimentos.
 B - DEFINIÇÃO DA FORMA DE GESTÃO 
A forma de gestão defi nida como sendo gestão própria.
 C - VALIDADE 
 1.  A presente PAI - Política de Anual de Investimentos terá validade de 01 de janeiro 
de 2017 até dezembro de 2017.
 2.  Esta PAI poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao 
mercado ou à nova legislação. 
 3.  Na eventualidade de haver necessidade de revisão e/ ou rebalanceamento da Taxa de 
Desconto e/ ou do juro real componente da Meta Atuarial, deverá o Diretor executivo, 
atuar junto ao(s) órgão(s) interno (s) responsável (eis) pela aprovação/implantação da 
Política de Investimento, antes de sua devida retifi cação e também, antes do início da 
implantação da alteração pretendida. Deverão observar todos os envolvidos desde o 
proponente da alteração, participantes e aqueles que decidirão pelas alterações, que as 
alíquotas de contribuição resultado da nova Taxa de Desconto sejam compatíveis com 
o equilíbrio fi nanceiro e atuarial do RPPS, representadas na PAI pela meta atuarial.
 D - ORIGEM DOS RECURSOS 
A origem dos recursos  do RPPS  com fi ns previdenciários  são:
 1.  As disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capitais;
 2.  Contribuição dos servidores ativos e inativos;
 3.  Os bens, direitos e ativos vinculados por lei; 
 4.  Taxa de contribuição normal e suplementar do ente;
 5.  Ingressos oriundos do Comprev - Compensação Previdenciária;
 6.  Parcelamento e/ ou reparcelamento de débitos;
 7.  Ingressos de recursos oriundos de segregação de massa de servidores
 8.  Outras receitas. 



34 Campinas, quinta-feira, 09 de março de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

 E - ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
A alocação dos recursos será feita nos seguintes segmentos:
· Segmento de Renda Fixa 
· Segmento de Renda Variável
· Segmento de Imóveis
 F - OBJETIVO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Meta Atuarial 
O objetivo da alocação de recursos será a preservação do equilíbrio fi nanceiro e o 
atendimento da meta atuarial. Para tanto deverão ser observados os seguintes pontos:
 1.  Os investimentos deverão basear-se no indexador  IPCA  acrescido da  de taxa de 
juros:  4,00%  ao ano. Ao produtório na forma de juros compostos entre a taxa de repo-
sição infl acionária acrescida dos juros reais citados, dar-se-á o nome de Meta Atuarial. 
 2.  O Juro Real ou TIR (Taxa Interna de Retorno Líquida) acima aludida deverá ser co-
nhecido através de modelo matemático que obedeça ao estudo prévio de ALM - Asset 
Liabilities Management (estudo de casamento de ativos fi nanceiros e passivo atuarial e 
pela média do retorno dos investimentos obtidos pelo menos nos últimos três exercícios) 
 3.  A TIR acima descrita transformar-se-á obrigatoriamente na Taxa de Desconto do 
Passivo Atuarial, de maneira a produzir o Valor Presente das Reservas Matemáticas 
Futuras, de modo a confrontar os recursos disponíveis - investimentos em 31/12 do 
ano anterior - com as Reservas Matemáticas a serem constituídas, indicando se o 
RPPS estará defi citário, superavitário ou equilibrado. Esta Taxa de Desconto e/ ou 
Juro Real deverá ter como teto, 6% (seis) por cento ao ano, de acordo com o Artigo 9º 
da Portaria MPS 403/08.
Na defi nição da Meta Atuarial, a ser utilizada na Política de Investimento para o próxi-
mo exercício deverá o RPPS observar que a Taxa Interna de Retorno Líquida prevista 
como Meta Atuarial, seja compatível com as condições macroeconômicas bem como 
dos indicadores fi nanceiros previstos na Tabela de Indicadores. 
 4.  No caso do modelo acima demonstrar desequilíbrio no Plano de Custeio do RPPS, 
a responsabilidade pela implantação das alíquotas que manterão o RPPS equilibrado 
apontadas pelo atuário é de responsabilidade conjunta e solidária do responsável pela 
unidade gestora, pelo representante legal do ente municipal e também pelos demais 
envolvidos pela aplicabilidade das alíquotas de contribuição (Diretor- Presidente do 
RPPS, Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência, dentre outros). 
 G - ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
A estratégia para alocação de recursos será dividida em  quatro  grupos:
Os investimentos poderão acontecer de forma direta e/ou indireta:
· Forma Direta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via Tí-
tulos Públicos Federais e/ ou operações compromissadas.
· Forma Indireta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via 
cotas de fundos investimentos. 
 1.   - Alocação direta em Títulos Públicos :
a. Asset Alocation: Alocação entre os diversos tipos de Títulos Públicos, preferencial-
mente NTNB com duration "casada" com a duration do passivo atuarial de forma a 
imunizar a carteira de investimentos e ainda quanto ao risco da falta de rentabilidade 
para atender as necessidades das aposentadorias e pensões.
b. Market Timing: Análise de mercado para detectar o momento ideal de investimen-
tos e desinvestimentos em Títulos Públicos. 
Para operações com títulos públicos, o uso da plataforma eletrônica será obrigatório 
para liquidação das operações, além do uso do ALM acima descrito além do prévio 
cadastramento das sociedades corretoras e/ ou sociedade distribuidora de valores junto 
ao RPPS. 
-Quando das operações com títulos públicos acima descritos, deverá ainda o RPPS 
proceder à abertura de conta segregada de custódia (Selic) para isolar os ativos do 
RPPS da carteira própria da instituição fi nanceira; 
 2.   - Operações Compromissadas : Adquirir Títulos Públicos com compromisso de 
revendê-los, recebendo por isso determinada taxa de juro de tal forma que, esta ope-
ração no momento represente melhor opção do que comprar estes Títulos Públicos 
em defi nitivo.
 - Cotas de fundos de investimentos  e/ ou cotas de fundos de investimentos em cotas, 
do tipo:
 I - Fundos de Renda Fixa 
a. Passivo - Indexado ou Referenciado: Onde o fundo tenha como objetivo e política 
de investimento, reproduzir um dos sub índices da ANBIMA. 
b. Ativo - Onde o fundo adote as estratégias de asset alocation, market timing além de 
derivativos (estes limitados a 100% da carteira de ativos) de forma a superar os sub 
índices da ANBIMA.
 II - Fundo de Renda Variável  (Ações, Multimercados com Renda Variável, Fundo de 
Participação e Fundos Imobiliários). Nas seguintes modalidades operacionais:
 4 - Imóveis 
As aplicações em imóveis serão efetuados exclusivamente com imóveis vinculados 
por lei ao regime próprio de previdência social ou em fundos imobiliários, quando 
parte ou totalidade do inventário de ativos imobiliários constantes do ativo contábil do 
RPPS, integralizarem cotas nestes tipos de fundos. Outras modalidades de uso do in-
ventário imobiliário poderão ser usadas na modalidade empreendedorismo, desde que 
previamente aprovadas pelo Ministério da Previdência Social e ainda que, respeitem a 
legislação em vigor no que se refere ao Direito Público. 
 H - OBRIGAÇÕES ATUARIAIS 
 1.  A Nota Técnica a ser produzida pelo Atuário - parte integrante do DRRA - Demons-
trativo do Resultado Atuarial - deverá ser subscrita pelo Atuário, Prefeito, Diretor-
-Presidente do RPPS e Presidentes dos Conselhos do RPPS.
 2.  Manter rigorosamente em dia com atualização a cada seis meses da Base de Dados 
dos servidores ativos, inativos e pensionista, que irão consubstanciar e dar a segurança 
necessária a Reavaliação Atuarial. 
 I - OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS 
 1.  Manter atualizado e disponível, o Livro Diário e o Livro Razão no que se refere aos 
investimentos, dentre outros, sendo que estes devem refl etir analiticamente as transa-
ções realizadas pelo RPPS ao longo do exercício de modo a serem consolidados no 
Balanço Patrimonial e ainda que a verifi cação de que, os dados contabilizados estejam 
de acordo com o Sistema contábil usado pelo Tribunal de Contas.
 2.  Observar na contabilidade dos investimentos, a correta classifi cação da conta em 
comparação com o demonstrativo no CADPREV-DAIR com detalhamentos no Livro 
diário e Livro razão.
 3.  Deverá a contabilidade em sintonia com a consultoria de investimentos através de mo-
delos matemáticos realizarem Provisão para Perdas de investimentos através do modelo 
VaR - Valor em Risco da Carteira de investimento, com base em modelos estatísticos que 
prevejam a perda máxima esperada em determinado intervalo de confi ança. 
 J - METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS  
 1.  Os investimentos deverão ser defi nidos dentre outros critérios com base na ava-
liação risco/retorno, no contexto do portfólio global do RPPS, sendo que o objetivo 
central dos investimentos é de aposentadoria e pensões e, que na dúvida quanto a risco 
desmesurado, deve-se optar pela preservação do capital já formado;

 2.  Individualmente, os retornos dos ativos serão projetados com base em um modelo 
que partirá do cenário macroeconômico (global e local) e projetará os impactos desse 
cenário sobre o comportamento da curva futura de juros no caso da Renda Fixa, e no 
caso da Renda Variável, além de análise de conjuntura apropriada, deve-se observar a 
análise dos segmentos objetos do investimento dos fundos investidos. 
 3.  No caso de investimentos em FIP-Fundo de Investimentos em Participações, além 
da análise estatística, liquidez (através do modelo de ALM) e retorno dos fundos, 
deve-se proceder análise fundamentalista das empresas que compõe o FIP.
 4.  Quanto a investimentos FII - Fundos Imobiliários deve-se atentar para além da aná-
lise de liquidez (ALM), taxa de retorno esperada, ainda os riscos inerentes ao produto 
como: risco ambiental, documentação, risco da construtora dentre outros. 
As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos acima descritos 
serão obtidas de fontes públicas e de consultorias privadas. 
 K - ALM - ASSET LIABILITIES MANAGEMENT 
 1.  O prazo de vencimentos dos Títulos Públicos, das operações compromissadas e 
carência para resgates em fundos de investimento, abertos e/ ou fechados, obedecerão 
à política de ALM - Asset Liabilities Management - previamente realizado, isto é, a 
política de casamento das datas previstas dos compromissos estabelecidos no passivo 
atuarial com o vencimento dos ativos fi nanceiros, utilizando a técnica de esterilização 
de passivos de maneira a gerenciar o risco de liquidez bem como o equilíbrio fi nan-
ceiro e atuarial do RPPS. 
 2.  Dos investimentos com prazo de carência e contabilização dos ativos fi nanceiros 
pela curva de rentabilidade (marcação pela curva), pertencentes à carteira própria do 
fundo, deverá ser observado que estes sejam obrigatoriamente lastreados em títulos 
emissão do Tesouro Nacional e que seu enquadramento no CADPREV-DAIR obedeça 
ao previsto em legislação exarado pelo Ministério da Previdência Social.
 3.  Os recursos dos regimes próprios de previdência social, representados por disponibili-
dades fi nanceiras, devem ser depositados em contas próprias, em instituições fi nanceiras 
bancária devidamente autorizada a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, con-
trolados e contabilizados de forma segregada dos recursos do ente federativo.
 4.  No caso dos investimentos que requeiram prazo de carência para resgate e ou prazo 
indeterminado de vencimento, deverá o Gestor antes de suas realizações realizar pon-
tualmente para cada caso, um estudo individualizado para esterilização de passivos 
(ALM), - como instrumento científi co - a atestar, que o prazo previsto ou indetermina-
do do investimento, bem como a rentabilidade projetada do novo investimento atende 
a essa PAI, bem como que, tais investimentos - em razão de sua rentabilidade e risco 
- justifi quem o alongamento do prazo das operações. 
 L - CREDENCIAMENTO 
 I - Prestadores de Serviços  
Deverão os Diretores e/ ou Executivos do RPPS, antes de todo e quaisquer investi-
mentos prepararem:
Prévio cadastramento de Administradores e Gestores, Consultores e Distribuidores de 
Títulos e valores mobiliários observando o seguinte:
· Fatores quantitativos; 
· Fatores qualitativos;
· Renovação do Cadastro a cada seis meses.
O cadastro acima aludido deve prever entre outros itens, a autorização do órgão re-
gulador para os administradores e/ ou gestores exercerem a função proposta exarada 
pelo órgão regulador. 
-Deverá a Diretoria e/ ou Executivos responsáveis pela área de investimentos, de-
senvolverem metodologia própria para seleção de Administradores e/ ou gestores de 
fundos de investimentos e/ou cotas de fundos de investimentos em cotas ou que envol-
vam critérios qualitativos e quantitativos resultado do desempenho pregressa desses 
Administradores e/ ou Gestores como parâmetro para investimentos. 
 II - Fundos de Investimentos 
Nos investimentos em fundos de investimentos deverá a Diretoria Executiva observar 
na seleção acima descrita além do previsto no item acima, no mínimo o seguinte:
· Análise do histórico e experiência do administrador e do gestor e seus controladores 
contendo ainda o seguinte:
· Avaliação da aderência dos resultados dos fundos a seus respectivos benchmarks;
· Política de gestão de riscos;
· Histórico de riscos assumidos;
· Regras internas (compliance) quanto aos seguintes manuais:
1. Marcação a Mercado;
2. Chinese Wal (Segregação de atividades);
3. Gerenciamento de risco (crédito, mercado e de liquidez);
4. Análise do volume sob gestão/administração e ainda:
a. Qualifi cação do corpo técnico;
b. Segregação de atividades. 
Os investimentos em fundos geridos por instituições fi nanceiras deverão ter além do 
gerenciamento de risco da carteira do fundo, ainda a apresentação da avaliação de 
risco do administrador/gestor com base na resolução CMN 3721/09 - Gestão de Risco 
com base no Acordo de Basiléia.
 M  -  LIMITAÇÕES 
 1.  Nas Aplicações dos Investimentos de forma Indireta via fundos de investimentos de-
verão ser observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma:
 2.  Os títulos e valores mobiliários de emissão de pessoa jurídica não podem exceder a 
20% dos recursos em moeda corrente do RPPS.
 3.  Depósito em poupança, só será permitido em Instituições fi nanceiras classifi cadas 
com baixo risco de credito por agência classifi cadora de risco com sede no País e que 
o controle societário não seja detido diretamente ou indiretamente detido por Estado.
 4.  A aplicação em Cotas de Fundo de Investimentos de Renda Fixa ou Cota de fundo 
de investimento em cota de fundo de investimentos de renda fi xa está limitada a 30% 
dos recursos em moeda corrente do RPPS.
 5.  Os recursos destinados a investimentos em cotas de fundos de investimento e/ou 
cotas de fundos de investimento em cotas com exceção dos FIDC's - Fundos de Inves-
timento em Direitos Creditórios, deverão deter no máximo 20% dos recursos do RPPS 
e de 25% do PL do Fundo.
 6.  Que a política de investimento do fundo de investimento - FI ou Fundo de Investi-
mento em Cotas de Fundos de Fundos de Investimentos - FIC, seja compatível com o 
parâmetro de referência do fundo de investimento. 
 7.  Quando do investimento em Fundos de Investimentos - FI e/ ou Fundo de Investi-
mentos em cotas de Fundos de Investimentos FIC de FI ou FIC de FIDC é condição 
obrigatória para haver o aporte que os gestores e/ ou os administradores dos fundos 
se comprometam com o fornecimento da carteira aberta dos fundos, bem como, das 
avaliações de risco de crédito e de mercado dos ativos que compõe suas carteiras.
 8.  Será obrigatório por parte dos Diretores e ou Executivos do RPPS, a observação dos 
limites por segmento permitidos para bem como individuais investimentos, para poste-
rior consolidação desses limites no contexto geral da carteira de investimento do RPPS. 
 9.  As aplicações em cota de fundos de investimentos e/ou cotas de fundo de investi-
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mentos em cotas, lastreados exclusivamente em Títulos Públicos registrados no SE-
LIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia poderão deter 100% dos recursos do 
RPPS, desde que esse investimento não ultrapasse a 25% do Patrimônio Liquido do 
fundo de investimento. O limite de 25% do PL do fundo será facultativo nos primeiros 
cento e vinte dias iniciais criação do fundo. 
 10.  Os limites de forma geral deverão obedecer aos previsto no item T desta PAI. 
 N- RESTRIÇÕES 
 1.  Os investimentos em títulos que não sejam aqueles de emissão do Tesouro Nacio-
nal, só poderão constar no portfólio do RPPS, via fundos de investimentos ou via 
fundos de investimentos em cotas de fundo de investimentos, desde que esses ativos 
sejam considerados como de baixo risco de crédito por avaliação realizada por em-
presa de risco com sede no País, com exceção dos FIDCs - Fundos de Investimentos 
em Direitos Creditórios que, cujas notas de risco deverão ser exaradas por empresa de 
risco com sede no País, para o Fundo e, não, de maneira individual para os ativos que 
o compõe sua carteira de investimentos. 
 2.  Nos investimentos em FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) 
serão obedecidas as seguintes restrições:
 2.1  Que a somatória entre investimentos em FIDCs abertos e fechados ou cotas de 
fundos de investimento classifi cados como renda fi xa em indicadores de renda fi xa 
com a denominação "crédito privado" atinja no máximo a 15% dos recursos do RPPS.
 2.2  Nos FIDCs abertos que os créditos sejam padronizados.
 2.3  Que o ente Federativo não funcione como devedor ou avalista dos recebíveis.
 2.4  O investimento em FIDC fechado não pode exceder a 5% dos recursos do RPPS ,  
com o limite de 20% de concentração por emissor e que o fundo seja classifi cado 
como de baixo risco de crédito por agência com sede no País.
 2.5  Que a somatória dos Investimentos em renda variável assim compreendido: fun-
dos de índices referenciados em ações; fundos multimercados; fundo de investimentos 
em participações e fundos de investimentos imobiliários, em sua somatória não ultra-
passem 30% dos recursos do RPPS.
 3.  Até 30% em fundos de ações referenciados Ibovespa ou IBRX-50, desde que cons-
te no nome do fundo a classifi cação e que na política de investimento do fundo do 
regulamento do fundo, conste a classifi cação do mercado em que atue sendo estes 
necessariamente o Ibovespa e/ ou IBRX. 
 4.  Deve-se ainda observar ao item acima o limite de 20% dos recursos do RPPS por 
fundo e 25% do Patrimônio Líquido do fundo. 
 5.  Que o limite dos recursos investidos pelos RPPS em fundos que tenham em deno-
minação "crédito privado", atinjam no máximo de 5% dos recursos do RPPS ,  e ainda 
que, cada ativo tenha classifi cação por ativo, como sendo de baixo risco de crédito por 
avaliação exarada por agência de risco com sede no País; 
 6.  O limite por emissor dos créditos que compõe a carteira do fundo, não seja superior 
a 20% do PL do fundo e, no consolidado que este. limite não ultrapasse a 20% dos 
recursos do RPPS; 
Estão vedados todos os tipos de operações com derivativos, a não serem aquelas para 
proteção da carteira de fundos de investimentos, ainda assim limitadas a uma vez o 
patrimônio líquido do fundo e ainda que, seus regulamentos prevejam tal restrição. 
 7.  Está vedado qualquer investimento em Fundos de Investimentos ou Fundo em Co-
tas de Fundos de Investimentos, que não preveja em seu regulamento a impossibilida-
de de operações do tipo Day-trade, ou aqueles omissos quanto ao tema. 
 8.  Está vedada a realização de Day-Trade - compras e vendas de ativos com mesmo ven-
cimento no mesmo dia, mesmo que o RPPS detenha estoque anterior do ativo fi nanceiro, 
objeto da negociação - em operações em Títulos Públicos por parte do RPPS.
 9.  Estão vedados os investimentos em fundos de investimentos em gestoras ou admi-
nistradoras que não se disponham a fornecer a carteira aberta dos fundos de investi-
mentos, em período máximo defasado de cinco dias úteis da data do fechamento do 
mês anterior ao da analise da carteira de investimentos.
 10.  As aplicações em Cotas de fundos de Investimento, lastreadas em Títulos Públi-
cos, Cotas de Fundos Referenciados em desempenho de Renda Fixa e, Cotas de Fun-
dos de Investimento de Renda Fixa (risco de juros), deverão ter como parâmetro de 
rentabilidade um dos subíndices de rentabilidade do Índice de Mercado Andima - IMA 
para que possam ser considerados como da categoria dos sub-índices Anbima. Caso 
contrário; deverão ser enquadrados como fundos de renda fi xa; 
 11.  Caso a carteira do fundo seja composta pelo IMA-S, ou fundo da categoria DI, 
deve ser enquadrado para efeito de CADPREV-DAIR como fundo de renda fi xa mes-
mo que sua carteira seja composta de 100% em títulos públicos; 
 12.  As aplicações em poupança não poderão ser feitas com bancos controlados pelo 
Estado ou União;
 13.  Os Fundos de Investimentos detentores de crédito privado e que não detenham no 
nome do fundo a expressão "crédito privado" só estarão elegíveis para recebimento de 
investimentos por parte do RPPS desde que estes créditos não ultrapassem a 49,9% do 
Patrimônio Líquido do fundo e ainda que estes sejam avaliados de forma individual 
como baixo risco de crédito por agência classifi cadora de risco com sede no País.
 14.  Os fundos referidos no item  13  acima poderão deter até 80% dos recursos do RPPS 
sendo que no máximo 20% dos recursos do RPPS por fundo e concomitantemente de 
25% do PL do fundo.
 15.  Os créditos privados componentes das carteiras do fundo previsto no item 14, 
acima, deverão obrigatoriamente a ser no máximo a 20% de concentração por emissor. 
 16.  Os créditos privados aludidos no item 19 deverão ser obrigatoriamente de baixo 
risco de crédito, realizado por empresa de análise de risco com sede no País. 
 17.  Está vedado o investimento em cotas de fundos de investimento que prevejam a 
possibilidade de alavancagem ou naqueles omissos quanto ao tema. 
 18.  Nos investimentos via cota de fundos de Investimentos ou Fundo em Cotas de 
Fundos de Investimentos, deverá ser observado que o regulamento dos Fundos dispo-
nha obrigatoriamente do seguinte:
 19.  Para investimentos em fundos com possibilidade de baixa volatilidade, assim com-
preendidos o Fundo de Curto Prazo, Referenciados, Renda Fixo não Longo Prazo, será 
permitido o uso no seu regulamento da  cota de abertura .
 20.  Para investimentos em fundos com possibilidade de alta volatilidade, assim com-
preendidos os Fundos de Ações, Multimercado e Renda Fixa de Longo Prazo, serão 
obrigatórios que no seu regulamento preveja que será utilizada a  cota de fechamento .
 21.  Os Investimentos de forma indireta (cotas de FI e FIC de FI; FIDC e FIC de 
FIDC) será necessária à possibilidade de Identifi car os ativos constantes da carteira 
de investimentos.
 22.  Será obrigatória a consolidação dos investimentos, de modo a se observar os limi-
tes previstos nesta PAI. 
 23.  No consolidado dos investimentos realizados diretos e indiretos, na carteira do 
RPPS, não poderá ser ultrapassado o limite de 15% em operações compromissadas.
 24.  Estão vedados os investimentos em fundos de curto prazo em particular aqueles 
com resgate e aplicação automática.
 O - GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 I  - Nos investimentos diretos via  títulos públicos  ou operações compromissadas (Re-
solução BCB 3339/06 e Resolução BCB 550/79) e nos investimentos indiretos via 
cota de fundos de investimentos deverão ser levados em conta os seguintes riscos 
envolvidos nas operações:
 1.   Risco de mercado : é o risco de oscilações de preços do ativo. 
 1.1  - Value at Risk (VaR): fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou 
carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confi ança previa-
mente especifi cado.
 1.2  Índice de Sharpe: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a 
relação risco/retorno do fundo.
 2.   Risco de liquidez : também chamado risco fi nanceiro. É conhecido pela falta de 
condição de pagamento do emissor ou ausência de mercado secundário para o ativo.
 II - Risco em Fundo de Ações: 
 1.  A seleção de fundos de ações no que se refere a risco basear-se-á em que o admi-
nistrador ou gestor do fundo em questão atenda as seguintes metodologias de forma 
cumulativa ou isoladamente:
i. Value at Risk (VaR): fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou car-
teira para um determinado período de tempo e um intervalo de confi ança previamente 
especifi cado.
ii. Stress Testing: processo que visa identifi car e gerenciar situações que possam cau-
sar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou 
permanentes. 
iii. Coefi ciente Beta: unidade de medida que através da covariância entre ativos, mede 
o potencial que cada ativo isoladamente pode amplifi car ou mitigar o risco do fundo 
através da aderência ao benchmark escolhido, avaliando assim o efeito da diversifi -
cação do fundo. 
iv. Índice de Sharpe: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a 
relação risco/retorno do fundo.
 P - CENÁRIO MACROECONÔMICO 
 1.  Para embasar as decisões de investimento será elaborado cenário macroeconômico 
com revisão trimestral das seguintes premissas nacionais e internacionais.
 2.  Cenário Internacional 
 2.1  Capacidade de crescimento dos países;
 2.2  Política de defesa de suas moedas;
 2.3  Nível de taxa de juros;
 2.4  Nível de infl ação;
 2.5  Abertura comercial;
 2.6  Acordos bilaterais;
 2.7  Política cambial dos diversos países.
 2.8  Cenário Nacional 
 2.9  Previsão de Taxa SELIC no fi nal do período;
 2.10  Previsão de SELIC de juros média;
 2.11  Infl ação (IPCA, IGPM);
 2.12  Crescimento econômico;
 2.13  Superávit primário;
 2.14  Participação Relativa da Dívida Pública sobre o PIB;
 2.15  Níveis possíveis de juros reais.
 Resultado da analise do Cenário Macroeconômico (Summary) 
Como resumo do cenário macroeconômico, entendemos que variáveis tanto do lado 
interno da economia como: aprovação do ajuste fi scal que contempla entre outros pontos 
polêmicos a Reforma da Previdência; desdobramentos da Operação Lavo Jato; julga-
mento fi nal no TSE - Tribunal Superior Eleitoral sobre a campanha Dilma/Temer e, no 
lado externo da economia, a posse e o discurso inicial de políticas econômicas a serem 
implantadas pelo Presidente Eleito dos EUA Donald Trump, poderão trazer em seu con-
junto motivos de muitas instabilidades que deverão ser monitoradas com intensidades 
constantes do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
 R - PROJEÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICOS 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020

IPCA 4,70 4,54 4,50 4,50

INPC 5,50 5,50 5,00 5,50

*ICV 6,23 5,04 4,89 4,72

TAXA SELIC 10,25 9,25 9,25 8,75

TAXA DE JUROS REAL 5,30 4.,51 4,55 4,07

 Elaboração: Conexão Consultores
Fonte:http://www.bcb.gov.br http://www.economiaemdia.com.br acesso em 07.11.2016
 Q - FRONTEIRA EFICIENTE 
Uma vez analisado o regulamento dos fundos e tornando-os elegíveis para compor a 
carteira de investimentos do RPPS, poderá - como forma complementar de gerenciar 
o risco de mercado da carteira - ser utilizando o modelo matemático denominado 
de Fronteira Efi ciente desenvolvida por Harry M. Markowitz, (com o uso do Excel) 
como forma de determinar o percentual de alocação de cada ativo fi nanceiro de modo 
a relacionar a rentabilidade com o risco da carteira do RPPS. 
 R - AUDITORIA INTERNA (Conselho Fiscal ) e CONTROLADORIA INTERNA 
Todos os pontos acima elencados relativos a investimentos deverão ser objetos de 
auditoria interna realizada pela Controladoria e acompanhada pelo Conselho Fiscal, 
independentemente dos previsto em lei para atuação desta Controladoria e Conselho 
ou outro órgão assemelhado.
Os fundos de investimentos e/ ou outros investimentos que apresentarem problemas 
quanto a sua rentabilidade, deverão receber da auditoria interna em sintonia com o Co-
mitê de Investimentos, Diretoria Executiva, Procuradoria do RPPS, todo o tratamento 
necessário para recuperação de perdas. Todo o procedimento tomado deverá constar 
em arquivos apartados e mantidos a disposição da auditoria externa. 
 S - CONSELHOS 
O Diretor-Presidente da Diretoria Executiva será o responsável em prever em Lei 
Municipal, juntamente com o Executivo Municipal, quais os níveis de escolaridade 
mínima dentre outros critérios, devem ser observados para a formação dos Conselhos 
bem como do Comitê de Investimento que irão atuar no RPPS;
O Presidente de cada esfera - Conselho Previdenciário, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos serão os responsáveis pelas obrigações administrativas destes órgãos, 
inclusive pela formalização da convocação dos seus membros; 
 T- FAIXAS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 Renda Fixa  
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TIPO

ALOCAÇÃO (%)
LIMITE 

RESOLU-
ÇÃO%

LIMITE 
ALOCA-
ÇÃO %

OBRIGATORIEDADE

TÍTULOS 
PÚBLICOS 100 0 I- CONTA DE CUSTÓDIA SEGREGADA

II- OPERAÇÃO VIA PLATAFORMA ELETRÔNICA

FUNDOS 100% 
TP 100 100

I- ATÉ 20% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO
II– QUE O FUNDO SIGA UM DOS SUB ÍNDICES DA ANBIMA 

COM EXCEÇÃO DO IMA-S
III- ATÉ 100 DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO, DESDE QUE O 

INVESTIMENTO NÃO SUPERE A 25% DO PL DO FUNDO
OPERAÇÕES 

COMPROMIS-
SADAS

15 0 ANÁLISE DE RISCO DE CONTRAPARTE

FUNDO REFE-
RENCIADO 80 60

- ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO.
- ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO.

– QUE O FUNDO SIGA UM DOS SUB ÍNDICES DA ANBIMA COM 
EXCEÇÃO DO IMA-S

- GERENCIAMENTO DE RISCO DE RISCO DE CRÉDITO DE 
ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 E DEMAIS ITENS DESSA PAI.

V- ATÉ 80% DOS RECURSOS DORPPS NA TOTALIDADE NESTE 
SEGMENTO

FUNDOS REN-
DA FIXA 30 30

- ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO;
- ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO;

- RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 E 
DEMAIS ITEM DESSA PAI.

– ATÉ 30% DOS RECURSOS DO RPPS NA TOTALIDADE NESTE 
SEGMENTO

POUPANÇA 20 0 DOS RECURSOS DOS RPPS

FIDC ABERTO 15 5

- QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC FECHADO 
E O FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO NÃO ULTRAPASSE A 15% 

DOS RECURSOS DO RPPS;
- RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 E 

DEMAIS ITEM DESSA PAI, ENTRETANTO PARA O
FUNDO E NÃO POR ATIVO.

FIDC FECHA-
DO 5 5

- QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC ABERTO E O 
FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO NÃO ULTRAPASSE A 15% DOS 

RECURSOS DO RPPS;
- RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E

9 E DEMAIS ITEM DESSA PAI, PORÉM COM AVALIAÇÃO DADA 
PARA O FUNDO E NÃO POR ATIVO.

FUNDO DE 
CRÉDITO 
PRIVADO

5 5

- QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC FECHADO 
E O FIDC ABERTO NÃO ULTRAPASSE A 15% DOS RECURSOS 

DO RPPS;
- RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 E 

DEMAIS ITEM DESSA PAI.
 
 Renda Variável

TIPO

ALOCAÇÃO (%)
LIMITE 

RESOLU-
ÇÃO%

LIMITE 
ALOCA-
ÇÃO %

DIVERSIFICAÇÃO

FUNDO REFERENCIADO 
AÇÕES IBOVESPA OU 

IBRX-50
30 5

I - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO 
FUNDO, II - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS 

POR FUNDO

FUNDO DE ÍNDICE DE 
AÇÕES 20 5

I - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO 
FUNDO, II - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS 

POR FUNDO.

MULTIMERCADO ABERTO 5 5 I - ATÉ O LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO E 
ATÉ 5% DOS RECURSOS DO RPPS

FI EM PARTICIPAÇÕES
- FECHADO 5 3,5 I - ATÉ 5% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO 

E ATÉ O LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO.

FUNDO IMOBILIÁRIO 5 5 I - ATÉ 5% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO 
E ATÉ O LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO

 A somatória dos investimentos em renda variável não poderá em conjunto ultrapassar 
30% dos recursos do RPPS.
 U- OBRIGAÇÕES 
 1.  Para a execução desta PAI e cumprimento da legislação em vigor, será obrigatória 
a realização dos pontos abaixo:
 2.  Elaboração de relatórios mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais de rentabili-
dade, tendo como parâmetro de análise:
 3.  A variação do CDI;
 4.  A Meta atuarial; 
 5.  O Gerenciamento de risco de mercado contendo:
 6.  VaR - Valor em Risco dos ativos - Risco Absoluto
 7.  O Índice de Sharpe; 
 8.  Relatório de risco de crédito;
 9.  Relatório de risco de liquidez (ALM).
 10.  Quando das operações diretas com títulos públicos, deverão ser observados os 
seguintes pontos:
 11.  Abertura de conta segregada de custódia; 
 12.  Histórico das corretoras e distribuidoras de valores;
 13.  Cadastramento das corretoras e distribuidoras de valores;
 14.  Pesquisas sobre níveis de preços em entidades reconhecidas; 
 15.  Processo de tomada de preços via cotações de mercado.
 16.  Manter atualizado e disponível os extratos e as demonstrações fi nanceiras sobre 
possíveis amortizações, resgates parciais e resgates totais.
 17.  Uso de plataforma eletrônica - no caso de operações em títulos públicos - como 
forma de registro das operações como forma de transparência.
 V - ENQUADRAMENTO 
 1.  Os investimentos que foram realizados antes da entrada em vigor da Resolução 
CMN 3.922/10 e Portaria MPS 519 de agosto de 2011, e cujos regulamentos estejam 
em desacordo com as legislações citadas, poderão ser mantidas em carteiras até o ven-
cimento ou carência, desde que sejam solicitados os resgates e, que sejam lançados no 
CADPREV-DAIR como ativos em enquadramento. 
 2.  Essa política de investimento deverá ser obrigatoriamente conjuntamente assinada 
por pessoa devidamente credenciada pelos órgãos reguladores de certifi cação conti-
nuada nos termos da legislação em vigor, pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente do 
RPPS pelos Membros do Comitê de Investimentos e pelos Membros dos Conselhos. 
 X- DA POLÍTICA DE INFORMAÇÃOES 
Deverão ser disponibilizadas aos segurados e pensionistas até 30 dias depois do ocorrido:
 1.  Essa PAI - Política Anual de Investimentos nos termos descritos pela introdução;
 2.  As informações contidas na APR - Autorização para Aplicação e Resgate;
 3.  Composição da Carteira de Investimentos do RPPS;

 4.  Informações internas quanto aos processos de credenciamento dos prestadores de 
serviços ao RPPS;
 5.  Relação das entidades credenciadas a operar com o RPPS;
 6.  Datas e locais das reuniões ordinárias, extraordinárias das reuniões dos Conselhos 
e Comitê de Investimento;
 7.  Relatórios: mensais, trimestrais, semestrais e anuais que contenham detalhadamente 
as seguintes informações:
· Rentabilidade;
· Risco;
· Administrador;
· Gestor;
· Valor Investido;
· Prazo de Resgate
· Outras informações necessárias ao acompanhamento da execução dos investimentos. 
 Y- QUANTO AO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO: 
Em atendimento as Portarias 185/2015 e 300/2015 que criam e normatizam o Progra-
ma Pró-Gestão dos RPPS, a partir do bimestre imediatamente anterior postado do no 
CAD-PREV DAIR em que a totalidade dos investimentos registrar R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), o RPPS será considerado como investidor qualifi cado e 
da mesma forma quando o valor atingir R$ 1.000.000,00 (um bilhão de reais), o RPPS 
considerado como investidor profi ssional, desde que cumpram os pré-requisitos das 
portarias aludidas. Sendo assim, poderá o RPPS, gozar dos benefícios e restrições 
previstos nas Instruções CVM 555/2014 e 554/2014 no que concerne a estas qualifi -
cações de investidores. Na ausência de qualquer uma destas qualifi cações (qualifi cado 
ou profi ssional) o RPPS será considerado e enquadrado como investidor simples e, 
independentemente das portarias em vigor exaradas pelo MPS e resolução em vigor 
do CMN para o segmento dos RPPS, deverá o RPPS obedecer aos critérios exarados 
pelo órgão regulador do Mercado de Capitais (CVM) no que se refere à categoria este 
RPPS pertence.
 Parágrafo Primeiro : No caso do enquadramento do RPPS como investidor qualifi -
cado ou profi ssional, deverá o RPPS além de atender o previsto na Instrução CVM 
555/2014 que trata da regulamentação, limites e restrições dos fundos de investi-
mentos, Instrução CVM 554/2014, que trata das categorias investidores, da Instrução 
CVM 472/08, que regulamenta os fundos imobiliários, da Instrução CVM 391/2003, 
que disciplina os FIP - Fundo de Investimentos em Participações, Instrução CVM 
356/2001, que regulamenta os FIDC's - Fundos de Investimentos em Direitos Cre-
ditórios, também as Instruções CVM 400/2003 que regulamenta as ofertas públicas 
de valores mobiliários e ainda a Instrução 476/09, que regulamenta a distribuição de 
valores mobiliários com esforços restritos. 
 DELIBERAÇÃO : O Conselho Municipal de Previdência no uso das atribuições que 
lhe são conferidas no inciso I do art. 5º da Lei Complementar Nº 10 de 30 de junho 
de 2004, com base na Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, de acordo 
com os termos acima do projeto elaborado pela Diretoria Executiva e demais órgãos 
responsáveis e, conforme exposição realizada pela CONEXÃO em 07 de dezembro 
de 2016 em sessão que contou com a participação dos demais órgãos diretivos do 
CAMPREV,  aprovou  por unanimidade de votos dos conselheiros, conforme proposto, 
em sessão realizada nesta data a PAI-Politica Anual de Investimentos para o Exercí-
cio de 2017, com  o índice IPCA+ 4,00% , com base no resultado da análise, cuja 
lâmina (CAMPREV: JURO REAL ATINGIDO NOS ÚLTIMOS ANOS), fi ca fazendo 
parte integrante dessa Ata e, da apresentação da Diretoria Executiva feita através da 
Consultoria Conexão, cuja cópia de Ata será encaminhada a Diretoria Executiva do 
CAMPREV.  V- -  ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conse-
lheiros e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata 
sendo assinada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, (___________) secretária do 
Conselho, que a lavrei, pelo presidente do CMP e demais conselheiros presentes, que 
estando devidamente de acordo com os termos acima, subscrevem:   

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 
  

 ATA DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DO CAMPREV   
  1. DATA E LOCAL:  07/12/2016  -  às 14hrs30min, na sala de reuniões do Conselho 
Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251, na Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas/SP.
 2. CONVOCAÇÃO:  Convocada pelo Sr. Denílson Pereira de Albuquerque, Presiden-
te do CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, secretária 
do Conselho . 
 3.   ABERTURA : Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 
 4.  PRESENÇAS:  Adriana de Morais, Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pe-
reira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite 
de Araújo, Lara Sofi a Frigeri Maria Cristina Paolieri Gianinni, Maria Elvira Moreira 
Pavarini,Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. Au-
sência justifi cada conselheira: Karendos Reis Gonçalves de Mattos. Presença da Sra. 
Antônia Francisca dos Santos, Diretora Financeira do Instituto e presidente do Comitê 
de Investimentos; dos senhores: Sr. Airton Oliveira Dias e o Sr. Nelson Salsete Garcia 
membros do COMIN - Comitê de Investimentos e do Sr. Claudenir Vieira da Silva - da 
Consultoria CONEXÃO, designado para fazer a apresentação da PAI.
 5. PAUTA:  Apresentação pela Consultoria Conexão sobre a Política Anual de Inves-
timentos do CAMPREV.
 6.  ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS :  
 - O Presidente do CMP iniciou a sessão cumprimentando os presentes e agradecendo 
a presença da Senhora Diretora Financeira do Instituto, dos membros do COMIN e 
do representante da Consultoria Conexão e em seguida apresentou a pauta do dia 
supramencionada, passando em seguida a palavra ao Sr. Claudenir, representante da 
Consultoria Conexão que iniciou a sua apresentação. fazendo algumas considerações 
sobre o mercado fi nanceiro no momento politico e econômico do país e a infl uência 
do mercado fi nanceiro dos EUA, que certamente ocorrerá com a eleição do Donald 
Trump para a presidência daquele país e sua repercussão na Política de Investimentos. 
Em seguida distribuiu material onde constavam os dados relativos a PAI - Política 
Anual de Investimentos para o exercício de 2017, cujos itens apresentados seguem 
conforme descritos nas planilhas apresentadas, os quais serão detalhados posterior-
mente na Ata que deverá ser objeto de deliberação pelo colegiado: 1 - Introdução:  A -  
Exigência aos Membros Participantes da Gestão do RPPS;  B  - Defi nição da Forma de 
Gestão;  C -  Validade: de 01 de janeiro de 2017 até dezembro de 2017;  D  - Origem dos 
Recursos;  E -  Alocação de Recursos nos seguintes segmentos: 1- segmento de renda 
fi xa; 2 - segmento de renda variável; 3-segmento de imóveis;  F -  Objetivo da Alocação 
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de Recursos - meta atuarial: os investimentos deverão basear-se no indexador mais 
adequado, no caso o  IPCA,  relativo à categoria de preços, já aprovado pelo CMP no 
decorrer do presente exercício acrescido da taxa de juros a ser defi nida pelo CMP;  G 
 - Estratégia para Alocação de Recursos, dividida em quatro grupos: 1-- alocação di-
reta em títulos públicos; 2- operações compromissadas: adquirir títulos públicos com 
compromisso de revendê-los, recebendo por isso determina taxa de juro de tal forma 
que, esta operação no momento represente melhor opção do que comprar estes títulos 
públicos em defi nitivo. 3- cotas de fundos de investimentos e/ ou cotas de fundos de 
investimentos em cotas, do tipo: - fundos de renda fi xa; - fundo de renda variável. 
4 - imóveis;  H  - Obrigações Atuariais:  I -  obrigações contábeis;  j -  Metodologia de 
Seleção de Investimentos;  K  - ALM - Asset Liabilities Management;  L - Credencia-
mento: 1  - prestadores de serviços: 2 - fundos de investimentos;  M  - Limitações;  N-  
Restrições;  O  - Gerenciamento de Riscos;  P -  Cenário Macroeconômico;  Q  - Fronteira 
Efi ciente;  R -  Auditoria Interna (conselho fi scal);  S -  Conselhos;  T-  Faixas de Aloca-
ção de Recursos;  U-  Obrigações;  V -  Enquadramento;  X-  Da Política de Informações; 
 Y-  Quanto ao Programa Pró-Gestão. 
-Concluída a exposição foram dirimidas algumas dúvidas levantadas pelos conse-
lheiros após o que a Diretora Financeira, os membros do COMIN e o Consultor se 
retiraram. 
-Os conselheiros decidiram que a defi nição da Taxa de Juros a ser fi xada como meta 
para os Investimentos em 2017, mais o IPCA, seria objeto de deliberação em outra 
reunião .  
 -   DELIBERAÇÃO : A deliberação da PAI-Politica Anual de Investimentos será em 
outra reunião a ser agendada posteriormente.
 7.  ENCERRAMENTO:  O Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu 
por encerrada a reunião.
Certifi co que o presente é extrato da Ata original, que se encontra arquivada na sede 
do CMP- 
 Nivaldo Camilo de Campos    
  Vice - Presidente do CMP
 Aldaíria Calixto de Medeiros   
Secretária do CMP   
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Vice-Presidente Do CMP 
 ALDAÍRIA CALIXTO DE MEDEIROS 

 Secretária Do CMP 

 PORTARIA CAMPREV Nº 07/2017    
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº. 58/2014, RESOLVE:
  - Exonerar a pedido, a partir de 06/03/2017, a servidora  ROBERTA CRISTINA NE-
VES,  Matrícula nº 018, do cargo de Agente Administrativo junto ao Instituto de Pre-
vidência Social do Município de Campinas - CAMPREV. 

 Campinas, 06 de março de 2017 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 COMUNICADO 
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas, em atendimento ao 

disposto do artigo 37 da Constituição Federal, torna pública a relação dos 
empregados sob a condição de cargos em comissão admitidos e demitidos, 

conforme dados abaixo. 
  EMPREGADOS -   CARGOS -   DATA DE ADMISSÃO 
Julianne Thainá Florentino - Assessor Técnico V - 01/02/2017
Suzana Rosa - Assessor Técnico III - 01/02/2017
Iago Vincenzo Ferrari Tavares - Assessor Técnico IV - 06/02/2017
Aparecido Edgar Diniz -Assessor Técnico IV - 06/02/2017
 EMPREGADOS -   CARGOS -   DATA DE DEMISSÃO 
Rita de Cassia Hennies - Assessor de Imprensa - 02/02/2017
 

 Campinas, 06 de março de 2017 
 VALTER A. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 
  

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
  Termo Aditivo nº:  2863/17
 Permissionária: Associação Projeto Raça, Cidadania e Motivação
 Permitente: Companhia de Habitação Popular de Campinas
 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Permissão de Uso de uma 
sala comercial com área construída de 70,92m², contendo 15,10m² de área livre, loca-
lizada no lote 05 da quadra N à Rua do Atletismo nº 277 no C. R. Olímpia em Campi-
nas /SP, para a instalação de sede da entidade e desenvolvimento de atividades sócio 
educativas para criança e adolescentes.
 Data da Assinatura: 08/03/17
 Prazo: 90 dias (de 08/03/17a 06/06/17)
 Protocolado: 0005/17 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 VALTER A. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 TERMOS DE ENCERRAMENTO   
 Contrato nº 015/2015 - Pregão Presencial nº 012/2015 - Protocolo nº 045/2014 - Con-
tratante: EMDEC S/A - Contratada: GERALSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA LTDA - EPP. - CNPJ: 07.014.499/0001-35 - Objeto: encerramento 
do contrato nº 015/2015, cujo objeto compreendia o fornecimento de equipamento s 
de proteção individual - EPI's, (Lote 03). Data do encerramento: 15/07/2016 - Data de 
assinatura: 06/03/2017.
Contrato nº 016/2015 - Pregão Presencial nº 012/2015 - Protocolo nº 045/2014 
- Contratante: EMDEC S/A - Contratada: R. DE O. SANTIL EPI EPP. - CNPJ: 
97.530.228/0001-25 - Objeto: encerramento do contrato nº 016/2015, cujo objeto 
compreendia o fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI's, (Lotes 
05, 06, 08, 09, 10 e 13). Data do encerramento: 15/07/2016 - Data de assinatura: 
06/03/2017.

Contrato nº 017/2015 - Pregão Presencial nº 012/2015 - Protocolo nº 045/2014 - Con-
tratante: EMDEC S/A - Contratada: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP. 
- CNPJ: 10.955.614/0001-80 - Objeto: encerramento do contrato nº 017/2015, cujo 
objeto compreendia o fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI's, 
(Lote 12). Data do encerramento: 15/07/2016 - Data de assinatura: 06/03/2017. 

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   
  

 EXTRATO DA ATA Nº 020/2017   
 Concorrência nº 001/2016 - Protocolo nº 073/2014 - Objeto: Contratação de empre-
sa para prestação de serviços de suporte para manutenção do Sistema de Multas de 
Trânsito e Transporte - SMTT da EMDEC. A Comissão Permanente de Licitações 
deliberou por  HABILITAR  a licitante: CODEWORK SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA LTDA ME e  INABILITAR  as licitantes: NGR CONSULTORIA EM INFOR-
MÁTICA LTDA; LIDER CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; 
HDN TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA ME; FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS - FITEC, pelo descumprimento dos itens 9.1.17, 9.1.18 e 9.1.23 do 
Edital; e DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA pelo descumprimento dos itens 
9.1.17 e 9.1.18 do Edital. A partir desta publicação fi ca concedido o prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis pertinente à fase de habilitação e os autos estão disponíveis 
para vistas. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (19) 3772.1567; (19) 
3772.1583 e (19) 3772.1585 ou pelo email licitações@emdec.com.br. 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2017   
 Ata de Registro de Preços nº 004/2017 - Pregão Presencial nº 002/2017 - Protocolo nº 
130/2016 - Objeto:   Registro  de preços para o fornecimento de materiais de escritó-
rio  -  Detentora:   REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI -  CNPJ:  13.461.183/0001-94  -  Compromisso de Fornecimento nº 4.1/2017 
- Descrição:  Lote 02  - Item 2.1 - Papel p/plotter sulfi te 90g/m2(coated) - 914mm x 50 
m - Qtde. 64 rl - Unitário R$ 44,36; Item 2.2 - Papel sulfi te 75g/mm tipo A4 210mm x 
297mm - pacote 500 folhas - Qtde.4708 pt - Unitário R$ 14,90; Item 2.3 - Pasta catá-
logo com 100 envelopes - Qtde. 44 pc - Unitário R$ 13,47; Item 2.4 - Pasta suspensa 
cor pardo c/visor e grampo - 240mm x 370 mm - Qtde. 732 pc - Unitário R$ 0,98; Item 
2.5 - Pasta tipo “L” - Qtde. 376 un - Unitário R$ 0,50 - Ata Registrada em 08/03/2017. 
Vigência:12 (doze) meses. 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS E HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  26/2017 
 PROCESSO   Nº 918/2016 
 OBJETO:  Registro de Preços de materiais laboratoriais (descartáveis, kits e outros).
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:
 01)  Informar que o pregoeiro declarou  DESERTOS  os itens 02, 10, 15 e 16, por não 
haver interessados na apresentação de propostas. 
 02) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 26/2017 , adjudicando o objeto em epí-
grafe, às empresas abaixo especifi cadas:
 - Master Diagnóstica Prod. Lab. e Hospitalares Ltda ., para os itens 06 (R$0,025) 
e 14 (R$590,00). 
 - Plast Labor Ind. e Com. de Equip. Hosp. e Laboratório Ltda .,  para os itens 08 
(R$1,95) e 12 (R$4,21). 
 - CQC - Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda., para os itens 09 (R$2,80) e 
11 (R$3,45). 
 - Aimara Comércio e Representações Ltda. .,  para o item 13 (R$526,00). 
 - Greiner Bio-One Brasil Prod. Médicos Hospitalares Ltda. , para os itens 01 
(R$1,10), 03 (R$0,65), 04 (R$0,47), 05 (R$0,34) e 07 (R$0,48). 
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do 
representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 
ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo 
do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima 
nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2017/32  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE 
BÓIA, REGULADORES E TE EM LATÃO. Recebimento das propostas até às 8h do 
dia 24/3/2017 e início da disputa de preços dia 24/3/2017 às 9h. 
 Pregão n. 2017/35  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE REGISTROS EM 
LIGA COBRE. Recebimento das propostas até às 8h do dia 23/3/2017 e início da dis-
puta de preços dia 23/3/2017 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita 
no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sa-
nasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA 
  Pregão n. 2017/18  - Eletrônico. Objeto: aquisição de  MEMÓRIAS (ORIGINAIS, 
PART NUMBER DO FABRICANTE) PARA UPGRADE EM 03 (TRÊS) SER-
VIDORES IBM X3850 . Tendo em vista alteração no edital, fi ca prorrogada a data de 
recebimento e abertura das propostas para o dia 23/03/2016, às 8h e inicio da disputa 
de preços dia 23/03/2016 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sana-
sa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 RESCISÃO UNILATERAL   
  Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preço 2016/95059 , referente ao Pregão nº 
56/2016; Contratada: Van Look Confecções Ltda EPP; CNPJ: 40.397.929/0001-10; Objeto: 
aquisição de uniformes; Rescisão unilateral conforme manifestação jurídica de 15/02/2017.
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 Rescisão Unilateral do Contrato 2016/6165 , referente a TP nº 04/2015; Contratada: 
Rentax Construção Civil Ltda EPP; CNPJ: 15.054.335/0001-60; Objeto: execução das 
obras de interceptor de esgoto através de MND; Rescisão unilateral conforme mani-
festação jurídica de 13/02/2017. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE CONTRATO   
 C ontrato n. 2017/6406 ; Contratada:  DA Fazenda Madeiras Ltda ; CNPJ: 
05.473.900/0001-70,  Pregão 2016/233;  Objeto: aquisição de madeiras; Vigência: 12 
meses a partir de 08/03/2017; Valor: R$ 179.679,95.
C ontrato n. 2017/6409 ; Contratada:  AVATZ Geologia e Engenharia Ambiental e 
Segurança do Trabalho Ltda ; CNPJ: 14.256.315/0001-90,  Pregão 2016/223;  Ob-
jeto: elaboração de investigação detalhada e avaliação de risco; Vigência: 12 meses a 
partir de 08/03/2017; Valor: R$ 19.990,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
  Terceiro Aditamento ao Contrato nº  29/2013;  Protocolo nº  8429/2013;  Objeto: 
 prestação de serviços para fornecimento e instalação de central de GLP, composta por 
um tanque estacionário modelo P2000 vertical, no sistema de Comodato, pelo período 
de 05 (cinco) anos, com o fornecimento exclusivo de gás, nos moldes do presente 
certame e seus anexos;  Contratada:  GASBALL ARMAZENADORA E DISTRI-
BUIDORA LTDA;  CNPJ:  02.430.968/0001-83;  Licitação:  Concorrência nº 13/2013; 
 Valor total estimado do aditamento:  R$ 35.284,87;  Aditamento : acréscimo de 25% 
sobre o valor total estimado do contrato;  Data da assinatura : 07/03/2017.
 

 Campinas, 07 de março de 2017 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 Presidente 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.249, DE 8 DE MARÇO DE 2017 
 Concede Medalha Arautos da Paz à Loja Maçônica Princesa D'Oeste nº 318. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º  Fica concedida Medalha Arautos da Paz à Loja Maçônica Princesa D'Oeste nº 
318 por sua contribuição à defesa da vida e da paz.
 Art. 2º  À instituição homenageada será entregue medalha conforme especifi cações do 
art. 16 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 Art. 3º  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário.
 Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: vereador Marcos Bernardelli 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.250, DE 8 DE MARÇO DE 2017 
 Concede Diploma de Mérito Mulher Virtuosa “Elizabeth Lins Reinaux 

Cordeiro” a Lilian Emy Okada Mendes Robbi. 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º  Fica concedido Diploma de Mérito Mulher Virtuosa “Elizabeth Lins Reinaux 
Cordeiro” a Lilian Emy Okada Mendes Robbi por sua contribuição ao campo da assis-
tência social no município de Campinas.
 Art. 2º  À homenageada será entregue diploma conforme especifi cações do art. 17 da 
Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 Art. 3º  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário.
 Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: vereador Marcos Bernardelli    
 

  

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.251, DE 8 DE MARÇO DE 2017 
 Concede Diploma de Mérito Mulher Virtuosa "Elizabeth Lins Reinaux 

Cordeiro" a Célia Regina D'Andrea Tristão. 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º  Fica concedido Diploma de Mérito Mulher Virtuosa "Elizabeth Lins Reinaux 
Cordeiro" a Célia Regina D'Andrea Tristão por sua contribuição ao campo da assistên-
cia social no município de Campinas.
 Art. 2º  À homenageada será entregue diploma conforme especifi cações do art. 17 da 
Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 Art. 3º  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário.
 Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: vereador Marcos Bernardelli  

  

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.252, DE 8 DE MARÇO DE 2017 
 Concede Medalha "Guilherme de Almeida" a Mauricio Kirilos. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º  Fica concedida Medalha "Guilherme de Almeida" a Mauricio Kirilos por sua 
contribuição à Revolução Constitucionalista, sua memória e seus ideais.
 Art. 2º  Ao homenageado será entregue medalha conforme especifi cações do art. 16 da 
Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 Art. 3º  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas se necessário.
 Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de março de 2017 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: vereador Vinicius Gratti 
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