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Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.886 -  Ano XXXIX

Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 17.060 DE 30 DE ABRIL DE 2010
DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRES-

TADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA QUE ESPECIFICA
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 199, §1º da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a participação complementar da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 da Lei Federal nº 8.080/90 que, dentre 
outras disposições, organiza o Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, e
CONSIDERANDO, fi nalmente, a necessidade de regulamentar o credenciamento no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas a credenciar 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde para atender demanda do Municí-
pio, conforme as condições estipuladas em Edital de Chamamento Público.
§ 1° As pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde interessadas em cadastrar-
se deverão encontrar-se estabelecidas no Município de Campinas.
§ 2° Quando a Secretaria Municipal de Saúde comprovar a inexistência do serviço de 
saúde pretendido no Município de Campinas, excepcionalmente poderão ser cadastra-
das pessoas jurídicas estabelecidas em outros municípios.
§ 3° O credenciamento de que trata este Decreto visa a participação de pessoas jurí-
dicas prestadoras de serv iços de saúde de forma complementar e com a fi nalidade de 
suprir as necessidades da população do Município de Campinas, nos termos do art. 24, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 2º A Comissão Especial e Credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde, ins-
tituída pelo artigo 6º deste Decreto, farpa publicar “Edital de Chamamento Público”, 
nos termos do art. 114 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, convocando 
prestadores de serviço de saúde, abrindo inscrições.
Parágrafo único. Todos os prestadores de serviço de saúde interessados e que cum-
pram os requisitos estabelecidos no “Edital de Chamamento Público” poderão com-
parecer para inscrição.
Art. 3º Para o competente credenciamento o interessado deverá comprovar, sem pre-
juízo da satisfação de outros requisitos defi nidos no Edital do Chamamento Público:
I - estar apto, habilitado e autorizado a funcionar no exercício da atividade pre tendida, 
com inscrição e registro nos correspondentes órgãos próprios;
II - ter conhecimento e aceitar as condições previstas no “Edital de Chamamento 
Público”;
III - declarar disposição e disponibilidade para prestar atendimento conforme as regras 
do Conselho Nacional do órgão de classe respectivo, obedecendo as disposições éticas e 
técnicas dos respectivos Conselhos Regionais do órgão de classe respectivo e seguindo 
as normas fi xadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e no Edital.
Art. 4° As pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde que ao fi nal do procedi-
mento forem contratadas serão designadas para participação complementar, de acordo 
com os critérios e as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.
Art. 5º Os valores previstos nos editais de chamamento público deverão obedecer aos 
preços previstos na tabela SUS, exceto nas hipóteses em que a Secretaria Municipal 
de Saúde de Campinas visl umbrar a necessidade de criar uma tabela municipal ou de 
estipular outros valores, inclusive pela utilização dos coefi cientes de multiplicação 
sobre a tabela SUS.
§ 1º A variação da tabela SUS acarretará, automaticamente, a atualização dos preços 
dos contratos fi rmados com cada credenciado, devendo ser providenciado o aposti-
lamento de tais reajustes pela Coordenadoria de Procedimentos Legais da Secretaria 
Municipal de Administração.
§ 2º A contratação de credenciados para prestação dos serviços de saúde em áreas ou 
especialidades não previstas na tabela SUS respeitará a remuneração estabelecida em 
tabela municipal.
§ 3º Quando a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, por motivo de conve-
niência e/ou oportunidade, estabelecer coefi ciente de multiplicação à tabela SUS ou 
estipular a tabela municipal, o fará por meio de Resolução do Secretário Municipal 
de Saúde.
§ 4º Sempre que o Secretário Municipal de Saúde editar Resolução de que trata o § 3º 
deste artigo deverá justifi car os motivos em protocolado administrativo próprio.
Art. 6º Fica instituída a Comissão Especial de Credenciamento no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Campinas.
Art. 7º A comissão de que trata o artigo 6º deste Decreto será composta por, no míni-
mo, 03 (três) membros, além do Secretário da Comissão, sendo pelo menos 02 (dois) 
deles servidores pertencentes ao quadro permanente da Administração.
§ 1º Os membros da Comissão ora instituída serão designados pelo Secretário Muni-
cipal de Saúde, por meio de portaria específi ca.
§ 2º A portaria de que trata o § 1º deste artigo deverá indicar, além dos nomes, a quali-
fi cação de 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 02 (dois) membros natos.
§ 3º Sempre que entender necessário técnica ou administrativamente, o Presidente 
da Comissão Especial de Credenciamento poderá designar servidores para compor a 
Comissão como mem bros temporários.
Art. 8º Compete à Comissão Especial de Credenciamento, instituída pelo artigo 6º 
deste Decreto:
I - supervisionar e operacionalizar a tramitação do protocolado;
II - elaborar de minuta de Edital de Chamamento Público;
III - publicar o Chamamento Público;

IV - receber e analisar as propostas;
V - emitir parecer fi nal quanto ao credenciamento ou não dos interessados;
VI - decidir sobre os recursos interpostos.
Parágrafo único. Quando entender necessário, a Comissão Especial de Credencia-
mento poderá diligenciar junto a quaisquer órgãos da Administração Municipal, a fi m 
de obter subsídios para as suas decisões, e, em especial, ao Departamento de Assesso-
ria Jurídica - DAJ da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que emitirá parecer 
jurídico acerca da situação colocada.
Art. 9º Todas as informações necessárias à efetivação do credenciamento dev erão es-
tar previstas nos Editais de Chamamento Público, elaborados pela Comissão Especial 
de Credenciamento.
Parágrafo único. Aplicar-se-ão, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao processo de 
credenciamento e suas eventuais contratações. 
Art. 10. Os editais de Chamamento Público, após publicados na imprensa ofi cial, ad-
mitirão a apresentação de propostas pelo prazo de até 20 (vinte) dias corridos, devendo 
conter as seguintes informações:
I - as áreas e as especialidades cujo credenciamento é pretendido; 
II - o órgão e o local para informações sobre as condições de participação; 
III - a data a partir da qual serão recebidas as propostas;
IV - a data fi nal de recebimento de propostas.
Parágrafo único. Quaisquer alterações nas condições de prestação dos serviços ou 
mudança nos valores a serem pagos, a título d e remuneração, alteram as condições do 
edital, ensejando nova publicação.
Art. 11. O credenciamento do proponente será julgado para cada área ou especialidade 
disposta no edital e terá validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
publicação do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado mediante justifi cativa 
expressa de conveniência e oportunidade da Administração, desde que verifi cadas as 
condições nele explicitadas.
§ 1º A análise das propostas terá início no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após 
seu recebimento.
§ 2º O credenciamento não implica na obrigação de contratar por parte do Município.
§ 3º Havendo interesse do Município na contratação de serviços de atendimento para 
determinada área ou especialidade serão celebrados os ajustes, por meio da Coordena-
doria de Procedimentos Legais da Secretaria Municipal de Administração, com todas 
as proponentes já credenciadas para a área ou especialidade prete ndida, ressalvada a 
disposição do edital fi xando limites territoriais por distritos.
Art. 12. O processo de credenciamento será autuado em expediente próprio, instruído 
com os seguintes documentos:
I - indicação de dotação orçamentária, bem como a sua reserva, e declaração do or-
denador da despesa;
II - minuta de edital de credenciamento, devidamente aprovada pelo Departamento de 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
III - autorização da Secretaria Municipal de Saúde para abertura do processo de cre-
denciamento;
IV - comprovação da publicação de extrato do edital na imprensa ofi cial do Municí-
pio, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da abertura de qualquer proposta;
V - ata da sessão de abertura e de julgamento das propostas;
VI - comprovação da publicação do resultado do julgamento;
VII - notas de empenho das verbas a serem empregadas nas contrataç ões e respecti-
vos aditamentos, previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
VIII - cópia do instrumento contratual, bem como dos termos aditivos que lhe suce-
derem;
IX - parecer do Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos, quanto aos pedidos de aditamento contratual às impugnações de edi-
tais, aos recursos contra decisões exaradas nos autos e demais oportunidades em que 
for instada a se manifestar.
§ 1º Os documentos mencionados nos incisos VII, VIII e IX deste artigo poderão ser 
autuados em apartado, para cada credenciado contratado.
§ 2º As propostas de credenciamento deverão ser analisadas e decididas em até 15 
(quinze) dias úteis, após a sua apresentação.
§ 3º As decisões serão comunicadas aos interessados mediante intimação por meio do 
Diário Ofi cial do Município.
Art. 13. Os credenciados contratados para prestação dos serviços de saúde sujeit ar-se-
ão aos mecanismos de regulação e às auditorias do Componente Municipal do Sistema 
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, conforme legislação pertinente, 
sem prejuízo de demais exigências contidas no Edital de Chamamento Público.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.15. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 30 de abril de 2010
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
ANTONIO CARIA NETO
Secretário De Assuntos Jurídicos

DR. JOSÉ FRAN CISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal De Saúde

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO N° 
09/10/44636, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE 
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito
RONALDO VIEIRA FERNANDES

Direitor Do Departamento De Consul toria Geral
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DECRETO Nº 17.061 DE 30 DE ABRIL DE 2010
AUTORIZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS A 

REALIZAR PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
DE PROJETOS NA ÁREA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
75, VIII, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, 
que estabelece os princípios norteadores da Administração Pública, em especial o 
princípio da Impessoalidade, da Moralidade e da P ublicidade;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 da Lei Federal n° 8.080/90 que, dentre 
outras disposições, organiza o Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a seleção pública de projetos no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas a realizar pro-
cedimento simplifi cado de seleção pública de projetos na área de HIV/Aids e outras 
DSTs, conforme as condições estipuladas em edital específi co.
Parágrafo único. A seleção de projetos visa a participação complementar para suprir 
as necessidades da população do Município de Campinas, nos termos do art. 24 e 
parágrafo único da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 2° A Administração Municipal deverá publicar Edital de Seleção Pública, con-
vocando interessados em apresentar projetos na área de saúde de interesse da Admi-
nistração.
Parágrafo único. Somente poderão participar do processo de seleção os interessados 
que cumpram os requisitos estabelecidos no edital.
Art. 3° Para a participação na apresentação de projetos o interessado deverá comprovar, 
sem prejuízo da satisfação de outros requisitos defi nidos no Edital de Seleção Pública:
I - estar apto, habilitado e autorizado a funcionar no exercício da atividade pretendida, 
com inscrição e registro nos correspondentes órgãos próprios;
II - ter conhecimento e aceitar as condições previstas no Edital de Seleção Pública.
Art. 4° As entidades que, ao fi nal do procedimento, tiverem seus projetos aprovados, 
serão designadas para participação complementar, de acordo com os critérios e as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, mediante a formalização 
de Termo de Parceria ou Convênio.
Art. 5° Fica instituída a Comissão Especial de Seleção Pública de Projetos no âmbito 
da Secr etaria Municipal de Saúde de Campinas.
Art. 6° A comissão será formada por, no mínimo, 04 (quatro) membros designados e 
nomeados através de portaria do Secretário Municipal de Saúde, a saber:
I - o Presidente;
II - 01 (um) Secretário;
III - 02 (dois) servidores pertencentes aos quadros permanentes da Administração.
Parágrafo único. Sempre que entender necessário, o Presidente da Comissão Espe-
cial de Seleção de Projetos poderá designar servidores para comporem a Comissão 
como membros temporários.
Art. 7° Compete à Comissão Especial de Seleção de Projetos:
I - supervisionar e operacionalizar a tramitação do protocolado;
II - elaborar minuta de Edital de Seleção de Projetos;
III - publicar o edital;
IV - receber e analisar os projetos;
V - emitir parecer fi nal quanto à aprovação ou não dos projetos;
VI - decidir sobre recu rsos interpostos.
Parágrafo único. Caso entenda necessário, a Comissão Especial poderá solicitar in-
formações junto aos demais órgãos da Administração Municipal, com o fi m de subsi-
diar suas decisões e ao Departamento de Assessoria Jurídica - DAJ da Secretaria Mu-
nicipal de Assuntos Jurídicos, para obter parecer jurídico sobre situações pendentes.
Art. 8° As informações necessárias à efetivação da seleção de projetos deverão estar 
previstas nos respectivos editais, expedidos pela Comissão Especial.
Art. 9° O Edital de Seleção Pública, deverá ser publicado por 03 dias no Diário Ofi cial 
do Município, informando o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propos-
tas, deverá conter, ainda, as seguintes informações:
I - as áreas e as especialidades cujo projeto deve abranger;
II - o órgão e o local para informações sobre as condições de participação;
III - a data a partir da qual serão recebidos os projetos;
IV - a data fi nal de recebimento dos projetos;
V - a data, local e horário do julgamento dos projetos.
§ 1° Fica admitido prazo inferior ao estabelecido no caput desde que expressamente 
previsto no edital e devidamente justifi cado nos autos do processo de origem. 
§ 2° Qualquer alteração nas condições de participação, alteram-se as condições do 
edital, ensejando nova publicação.
Art. 10. A decisão quanto à aprovação de projetos será realizada para cada área ou 
especialidade disposta no edital e terá validade de 90 (noventa) dias corridos, conta-
dos a partir da publicação da decisão, podendo ser prorrogada mediante justifi cativa 
expressa de conveniência e oportunidade da Administração, desde que verifi cadas as 
condições nele explicitadas.
§ 1° A aprovação de projetos não implica na obrigação de formalizar Termo de Parce-
ria ou Convênio por parte do Município.
§ 2° Ha vendo interesse do Município, serão celebrados os ajustes por meio da Co-
ordenadoria de Procedimentos Legais da Secretaria Municipal de Administração de 
Campinas.
Art. 11. O processo de seleção de projetos será autuado em expediente próprio, instru-
ído com os seguintes documentos:
I - indicação de dotação orçamentária, bem como a sua reserva e declaração do orde-
nador da despesa;
II - minuta de Edital de Seleção Pública, devidamente aprovada pelo Departamento de 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
III - autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas para abertura do 

processo de seleção pública;
IV - comprovação da publicação de extrato do edital na imprensa ofi cial do Município 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da abertura de qualquer proposta;
V - ata da sessão de abertura e de julgamento dos projetos;
VI - comprovação da publicação do resultado da avaliação;
VII - manifestação jurídica acerca do procedimento realizado e da minuta do instru-
mento de Convênio e/ou Termo de Parceria pela Assessoria Jurídica da Secretaria 
Municipal de Saúde, devidamente ratifi cada pelo Departamento de Assessoria Jurídica 
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
VIII - notas de empenho das verbas a serem empregadas nos projetos aprovados, pre-
viamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas;
IX - cópia do instrumento jurídico formalizado, bem como dos termos aditivos que 
o sucederem;
X - parecer do Departamento de Assessoria Jurídica - SMAJ quanto aos pedidos de 
aditamento, às impugnações de editais, aos recursos contra decisões exaradas nos au-
tos, e demais oportunidades em que for instado a se manifestar.
§ 1° Os documentos referidos nos incisos VII, VIII e IX deste artigo poderão ser autu-
ados em apartado, para cada projeto aprovado.
§ 2° A decisão será comunicada mediante publicação no Diário Ofi cial do Município.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 30 de abril de 2010
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
ANTONIO CARIA NETO
Secretário De Assuntos Jurídicos

DR. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal De Saúde

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 
09/10/46649, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE 
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito
RONALDO VIEIRA FERNANDES

Direitor Do Departamento De Consultoria Geral

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 30 DE ABRIL DE 2010 
  De Secretaria Municipal de Cultura - Protocolado n.º 10/10/15.165 PG   
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 56 a 71, bem como do Ato praticado pelo órgão 
gestor à fl . 167, RATIFICO o ato do Ilmo.Sr. Secretário de Cultura, de contratação da 
Empresa Abadia e Abadia Produções e Eventos Ltda., representante exclusiva da artista 
Janaína Targino da Silva, para realização de 01 (uma) apresentação musical no Show 
do dia 01/05/2010, em comemoração ao Dia do Trabalhador, nesta cidade,conforme 
indicado à fl s. 03, com fulcro no inciso III do artigo 25 da Lei n.º 8.666/93, importan-
do a despesa total em R$ 21.950,00 (Vinte e um mil, novecentos e cinqüenta reais). 
Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Após, à Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio.
Finalmente,encaminhe-se à Secretaria de Cultura para as demais providências, inclu-
sive, a regularização da instrução do feito, mediante a declaração expressa da artista, 
quanto à sua representatividade, conforme indicado na fl . 69, 4º parágrafo.
 De Secretaria Municipal de Habitação - Protocolado n.º 09/10/26.865 PG 
Compulsando-se os presentes autos e à luz dos elementos existentes neste protocola-
do, em especial, no entendimento da Sra. Procuradora Municipal Lotada na Secretaria 
de Administração à fl . 76/verso, além do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos à 
fl . 78, ratifi co, excepcionalmente, o ato do Sr. Secretário Municipal de Habitação à fl . 
74, de contratação direta da COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campi-
nas, com fulcro no inciso VIII do artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, tendo por objeto a pres-
tação de serviços de gerenciamento da execução de obras de ampliação (2º dormitório) 
do projeto habitacional Jardim Marisa, importando a despesa respectiva no valor de 
R$ 99.250,00 (Noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta reais. Publique-se, na forma 
do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, à Secretaria de 
Administração para a numeração da presente Contratação Direta bem como a forma-
lização de Termo Contratual próprio e fi nalmente,retornem-se os autos à Secretaria de 
Habitação para as demais providências.  
 

 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
 Prefeito Municipal 

 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO COORDENADOR DE 
COMUNICAÇÃO-GP 

 Processo Administrativo nº 09/10/37.139 Interessado: Coordenação de 
Comunicação-GP Referência: Pregão Presencial nº 191/2009 Objeto: 
Registro de preços de serviços de confecção e instalação de placas de 

materiais de programação visual para atender a comunicação interna e 
externa da Prefeitura Municipal de Campinas. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e, ao disposto 
no Art. 3o do Decreto Municipal n.º 14.217/2003 e suas alterações, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 306/09, a despesa no valor total de R$ 
368.672,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), a favor 
da empresa Ziara Navarro Coppo-Me, para a prestação dos serviços referentes ao lote 
01. Publique-se na forma da lei. 
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS 

 Coordenador De Comunicação 
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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS 

  

    PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  10/10/1.310 -  INTERESSADO : Secretaria 
Municipal de Cultura -  ASSUNTO : Concorrência n° 007/2010 -  OBJETO : Execução 
das obras de reforma do Teatro José de Castro Mendes.
Com fundamento na conclusão alcançada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(fl s. 2015/2.219), referente à análise técnica das propostas e com base nos critérios para 
classifi cação e julgamento previstos no item 10 do edital, a Comissão decide por:
 1 -  CLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue : 
a) Em primeiro lugar: MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., pelo 
valor global de R$ 7.434.276,94 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, 
duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).
b) Em segundo lugar ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 
pelo valor global de R$ 8.620.932,90 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos 
e trinta e dois reais e noventa centavos).
c) Em terceiro lugar: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA., pelo valor global de 
R$ 8.898.881,72 (oito milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e 
um reais e setenta e dois centavos).  
d) Em quarto lugar: CONSTRUTORA VÃO LIVRE LTDA., pelo valor global de 
R$ 8.899.884,51 (oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta e um centavos).  
e) Em quinto lugar, empatadas: PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE 
OBRAS LTDA. e CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA., pelo valor global de 
R$ 8.966.301,56 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e um reais 
e cinquenta e seis centavos).  
 2 -  FIXAR  o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Mu-
nicipal de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas 
- SP, no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Presencial  nº 063/2010  
- Processo Administrativo  nº 10/10/10.280  - Interessado: Coordenação de Comunicação 
- Gabinete do Prefeito - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
infraestrutura para realização de Evento Literário. Entrega dos envelopes e Sessão Públi-
ca:  14/05/2010 às 09h30min . O Edital está disponível para consulta, ou para aquisição 
ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal de Administração, localizada 
na Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30mim às 12h00min 
e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será dis-
ponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico, em www.campinas.sp.gov.br/sa. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA 

 PREGOEIRA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  

    Processo Administrativo:  08/10/55.746 -  Interessado:  Secretaria Municipal de Administração
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e à vista dos 
pareceres de fl s. 975 a 978 e 999/verso da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
que indicam a ausência de impedimentos legais, e nos exatos termos do artigo 4º, § 1º 
do Decreto Municipal nº 14.217/2003,  AUTORIZO  a prorrogação do contrato celebra-
do entre o Município de Campinas e a Empresa  Claro S/A , pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de  21/04/2010 , bem como a despesa correspondente no valor total de  R$ 
432.896,64  (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta 
e quatro centavos), devendo onerar dotações orçamentárias do presente exercício o valor 
de  R$ 324.672,48  (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e qua-
renta e oito centavos) e o restante onerar dotação do exercício subseqüente.
Publique-se na forma da Lei e encaminhe-se à Coordenadoria Setorial de Procedi-
mentos Legais para formalização do Termo de Aditamento Contratual e, a seguir, ao 
Departamento Administrativo desta Secretaria para as demais providências.
 

 Campinas, 19 de abril de 2010 
 SAULO PAULINO LONEL 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  

  Processo Administrativo  no 09/10/17.916 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Administração - SMA -  Referência : Pregão Presencial no 85/2009 -  Objeto : Registro 
de Preços de baterias automotivas.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 3o do Decreto Municipal no 14.217/03,  AUTORIZO , com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$29.792,00 (vinte e nove mil, 
setecentos e noventa e dois reais), a favor das empresas conforme segue:
·  MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA , no valor de R$13.552,00 (treze mil, qui-
nhentos e cinquenta e dois reais), para o fornecimento dos itens 02 e 03, Ata no 117/2009;
·  FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP , no 
valor de R$16.240,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta reais), para o fornecimento 
dos itens 01 e 04, Ata no 116/2009.
À Assessoria Técnica desta Secretaria para emissão dos empenhos e em seguida ao 
Departamento de Transportes Interno para demais providências.   

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SAULO PAULINO LONEL 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo n.º  07/10/48813  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Administração  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 05/08  Contratada:  CREDICAR 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  Termo de Contrato n.º  13/08  Termo de Adi-
tamento de Contrato  n.º 26/10  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por mais 24 
meses, a partir de 12/02/10, aditamento do contrato inicial no percentual de 1,03%, 
 Valor total já aditado:  R$21.256.556,00  Assinatura:  12/02/10.
  
 Processo Administrativo n.º  09/10/44864  Interessado  :  Secretaria Municipal de Ser-

viços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 23/10  Ata de Registro de Preços 
n.º  85/10  Detentora da Ata:  SERRARIA MOHR LTDA.  Objeto  :  Registro de preços 
de pranchas de madeiras.  Preço Unitário:  Lotes: 01 (R$709,00) e 07 (R$370,00) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  30/04/10.
  
 Processo Administrativo n.º  09/10/44864  Interessado  :  Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 23/10  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  86/10  Detentora da Ata:  FOUR INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. 
- ME  Objeto  :  Registro de preços de pranchas de madeiras.  Preço Unitário:  Lote: 02 
(R$683,97)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  30/04/10.
  
 Processo Administrativo n.º  09/10/44864  Interessado  :  Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 23/10  Ata de Registro de Preços n.º  
87/10  Detentora da Ata:  MARIA DE LOURDES DANIEL CEZAR - EPP  Objeto  :  Re-
gistro de preços de pranchas de madeiras.  Preço Unitário:  Lotes: 03 (R$1.665,28); 04 
(R$1.250,00); 05 (R$1.870,00) e 06 (R$250,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  30/04/10.
  
 Processo Administrativo n.º  07/10/51913  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 
31/08  Contratada:  PENACHIN & CIA LTDA.  Termo de Contrato n.º  40/08  Termo 
de Aditamento de Contrato  n.º 36/10  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 12 
meses, a partir de 10/04/10  Valor:  R$148.459,61  Assinatura:  09/04/10. 

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico  nº 061/2010  -Proces-
so Administrativo nº 09/10/23.717 - Interessado Secretaria Municipal de Educação 
- Objeto: Registro de Preços de leite em pó integral instantâneo. - RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS DO LOTE 01 das 08h do dia 14/05/2010 às 09h30min do dia 
17/05/2010  -  ABERTURA DAS PROPOSTAS DO LOTE 01 a partir das 09h30min 
do dia 17/05/2010. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0656. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 NOEMI PASCOAL ALEXANDRE 

 PREGOEIRA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo  n°  10/10/03.797 -  Pregão Presencial n°  050/2010 -  Interes-
sado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. -  Objeto:  Registro de Preços de servi-
ços de transporte, através de veículo tipo van, com motoristas devidamente habilitados.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra,  CONHEÇO  da impugnação 
interposta pela empresa PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA EPP e, no  mérito,  NEGO-LHE ACOLHIMENTO . Publique-se. Após, ao De-
partamento Central de Compras para prosseguimento do certame.
      Campinas, 30 de abril de 2010 

 SAULO PAULINO LONEL 
 Secretário Municipal De Administração 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2010 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  10/10/03.797 -  INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) -  OBJETO:  Registro de Preços de serviços de 
transporte, através de veículo tipo Van, com motoristas devidamente habilitados.
O Município de Campinas, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO “SINE DIE”  do pro-
cedimento licitatório sob referência, para a reavaliação de aspectos técnicos do Edital e seus 
anexos. Oportunamente, será divulgada nova data para reabertura da licitação em epígrafe.

      Campinas, 30 de abril de 2010 
 SAULO PAULINO LONEL 

 Secretário Municipal De Administração 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RESOLUÇÃO CMAS Nº 12/2010 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 - LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) 
e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, considerando a deliberação da reunião ordinária de 27/04/2010;
  RESOLVE  
Acatar as considerações da Comissão de Finanças e Orçamento no que se refere a 
aprovação do Balancete de Janeiro/2010.
 

 Campinas, 27 de abril de 2010 
 SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO 

 Presidente Do CMAS/Campinas 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RESOLUÇÃO CMAS Nº 13/2010 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 - LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) 
e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, considerando a deliberação da reunião ordinária de 27/04/2010;
  RESOLVE  
Acatar as considerações da Comissão de Finanças e Orçamento no que se refere refe-
rendar o valor de R$ 283.438,00 já destinado no Co-fi nanciamento 2010, incluso no 
Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) encaminhado à Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento Social(SEADS), como segue:
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  R$156.240,00
CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA  R$ 78.195,60
CONSELHO COMUNITÁRIO DE CAMPINAS  R$ 49.002,40 
TOTAL  R$283.438,00 
 

 Campinas, 27 de abril de 2010 
 SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO 

 Presidente Do CMAS/Campinas 
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 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RESOLUÇÃO CMAS Nº 14/2010 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 - LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) 
e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, considerando a deliberação da reunião ordinária de 27/04/2010;
  RESOLVE  
Acatar as considerações da Comissão de Finanças e Orçamento no que se refere a 
referendar a execução do objeto e alcance dos objetivos, avaliando as atividades re-
alizadas no atendimento ao público alvo, conforme Ofício nº 241/MDS, Convênio 
nº552/MDS/2006, em conformidade com o processo nº 71000.006093/2006-28, tendo 
como objeto Aquisição de Material de Consumo. 

 Campinas, 27 de abril de 2010 
 SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO 

 Presidente Do CMAS/Campinas 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO 015/2010 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em Reunião Extraordinária de  27 de abril de 2010. 
   RESOLVE:  
   APROVAR : Demonstrativo Financeiro Analítico do FMDCA do mês de Fevereiro de 
2010, Relatório dos Comprometimentos por Conta Corrente e Composição do Saldo 
Financeiro do FMDCA do mês de Fevereiro de 2010.
 

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 PRESIDENTE DO CMDCA 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO 016/2010 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal n° 
8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, conforme deliberação 
em Reunião Extraordinária de  27 de abril de 2010. 
   RESOLVE: 
   APROVAR : Destinações Eventuais ao  FMDCA  do mês de  Março/2010-  
  Obs: Planilha contendo entidades e valores das destinações, disponível para consulta, na 
Secretaria do CMDCA
 

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 PRESIDENTE DO CMDCA 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 Expediente despachado, em 28/04/2010, pela Srª. Secretária de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social, em exercício 
 Assunto:  Regularização de Prestação de Contas Anual 
Ficam os representantes legais das entidades:
 - Aldeias Infantis SOS Brasil, CNPJ 35.797.364/0001-29;
- Creche Cantinho de Luz, CNPJ 03.105.856/0001-10;
- Creche Casa das Crianças Caminho Feliz, CNPJ 03.790.087/0001-36;
- Grupo das Servidoras Léa Duchovni de Campinas, CNPJ 44.602.308/0001-82. 
 NOTIFICADOS  a efetuarem a regularização das pendências referentes à  Prestação de 
Contas Anual ,  dos recursos recebidos no exercício de 2009 , conforme abaixo relacio-
nado:
1. Apresentar Prestação de Contas Anual, composta de:
1.1. Ofício de encaminhamento, devidamente assinado pelo representante legal;
1.2. Anexo 6;
1.3. Anexo 7;
1.4. Comprovante de devolução dos recursos não aplicados;
1.5. Relatório Anual de Atividades;
1.6. Balanço Patrimonial e Financeiro;
1.7. Conciliação Bancária;
1.8. Certidão de Regularidade do Contador;
1.9. Parecer do Conselho Fiscal.
Os documentos mencionados deverão ser apresentados na Coordenadoria Setorial de Con-
vênios e de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e In-
clusão Social, localizada à Avenida Anchieta, n° 200 - 12° Andar do Paço Municipal, até a 
data de  07/05/2010 , impreterivelmente, sob pena de, não efetuada a regularização, no prazo 
estipulado, ser o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP informado 
desta falta de Prestação de Contas. 
 

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS OKI 

 Secretária Cidadania, Assist. E Inclusão Social, Em Exercício 
  

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

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Campinas, cria-
do pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal n° 8484 
de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal  CONVOCA  seus Conselheiros 
Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião  ORDINÁRIA  do CMDCA a realizar-se em 
sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 - Centro.
Data:  04/05/2010  / Hora:  16h 
 PAUTA:      Deliberação sobre: 
  1- Atas das reuniões anteriores.
2- Participação de conselheiro no Conselho Local de Saúde do Hospital Dr. Mário Gatti.
3- Edital para processo eleitoral para suplentes da Sociedade Civil, entidades com atuação 
junto a movimentos populares.
4- Resolução 09/2010:
· Recursos apresentados por Entidades com projetos reprovados.
· Projetos Creche Bento Quirino e Fundação Bezerra de Menezes.
5- Relatório Convênio FIA 2009 - Petrobras (1º trimestre 2010).
6- Relatório Aditivo Convênio FIA 2008.
7- Seminário - 20 anos do ECA. 
8-Informes.

  Campinas, 28 de abril de 2010 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 PRESIDENTE DO CMDCA 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 Expediente despachado, em 28/04/2010, pela Srª. Secretária de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social, em exercício 
  À SORRI Campinas, CNPJ 57.508.772/0001-56 
Assunto:  Regularização de Prestação de Contas 
Fica o representante legal da entidade  SORRI Campinas ,  CNPJ 57.508.772/0001-56 ,  NO-
TIFICADO  a efetuar a regularização das pendências referentes à  Prestação de Contas ,  dos 
recursos recebidos no exercício de 2009 , conforme abaixo relacionado:
1. Apresentar as Prestações de Contas mensais dos recursos recebidos, no exercício de 2009, 
no valor total de  R$ 18.372,00  (dezoito mil e trezentos e setenta e dois reais);
2. Apresentar Prestação de Contas Anual, composta de:
2.1. Ofício de encaminhamento, devidamente assinado pelo representante legal;
2.2. Anexo 6;
2.3. Anexo 7;
2.4. Comprovante da devolução dos recursos não aplicados;
2.5. Relatório Anual de Atividades;
2.6. Balanço Patrimonial e Financeiro;
2.7. Conciliação Bancária;
2.8. Certidão de Regularidade do Contador;
2.9. Parecer do Conselho Fiscal.
Os documentos mencionados deverão ser apresentados na Coordenadoria Setorial de Con-
vênios e de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e In-
clusão Social, localizada à Avenida Anchieta, n° 200 - 12° Andar do Paço Municipal, até a 
data de  07/05/2010 , impreterivelmente, sob pena de, não efetuada a regularização, no prazo 
estipulado, ser o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP informado 
desta falta de Prestação de Contas.  

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS OKI 

 Secretária Cidadania,Assist. E Inclusão Social,em Exercíci 
  

 DESPACHO 
 Expediente Despachado, em 30/04/2010, pela Srª. Secretária de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social, em exercício 
 Processo Administrativo:  n° 2009/10/37.551 
Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS 
Assunto:  Pregão Presencial n° 048/2010 
Objeto:  Contratação de empresa para execução de pesquisa com os beneficiários 
do Benefício de Prestação Continuada - BPC 
Em face dos elementos constantes no Processo Administrativo n° 2009/10/37.551 e ao 
disposto no Artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/1993, combinado com o Artigo 
3°, inciso II, do Decreto Municipal n° 14.217/2003, e suas alterações,  AUTORIZO , 
com fulcro no Pregão Presencial n° 048/2010, referente ao objeto em epígrafe, a despesa 
no valor global de  R$ 29.624,00  (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais), em 
favor da empresa  Evidence Assessoria e Pesquisa de Opinião Pública Ltda. 
Publique-se no Diário Ofi cial do Município. A seguir à Equipe de Pregão Presencial, 
da Secretaria Municipal de Administração, para registro da homologação no Sistema 
de Informação Municipal - SIM e demais providências, conforme despacho exarado 
às fl s. 369 do protocolado em foco. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS OKI 

 Secretária Cidadania,Assist. E Inclusão Social,em Exercíci 
  

 DESPACHO 
 Expediente despachado, em 30/04/2010, pela Srª. Secretária de 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social, em exercício 
 Protocolo:  n° 2009/10/38742 
Interessado:  Creche Estrelinha do Oriente 
Tendo em vista os pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos que indicam 
a ausência de impedimentos legais e com fundamento no Artigo 10 e seguintes do De-
creto Municipal, n° 16.781/2009,  AUTORIZO  a celebração do  Termo de Ajuste  entre 
o  Município de Campinas , representado pela Secretaria Municipal de Assistência e In-
clusão Social, e a  Creche Estrelinha do Oriente , bem como a despesa de  R$ 32.875,20  
(trinta e dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), nos termos da 
minuta acostada que foi devidamente aprovada e rubricada, com vigência  da data de 
assinatura até 10 de janeiro de 2011 , para a integral execução do objeto pactuaqdo.
Publique-se. Após, formalização do termo próprio em conjunto com a Secretaria Mu-
nicipal de Administração.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS OKI 

 Secretária Cidadania,Assist. E Inclusão Social,em Exercíci o

NOTIFICAÇÃO
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE  APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Protocolo Administrativo n° 2010/10/14790
Limpadora União, CNPJ 43.208.982/0001-14
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assun-
tos Jurídicos, NOTIFICA a empresa Limpadora União inscrita no CNPJ sob o n° 
43.208.982/0001-14 na pessoa de seu representante legal, nos autos do Protocolado 
Administrativo n° 2010/10/14.790, que cuida de procedimento licitatório  na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL n° 263/2008, que, por decisão do Ilmo. Sr. Secretário 
Municipal de Assuntos Jurídicos, exarada às fl s. 84 do protocolado em epígrafe, foi 
autorizada a abertura do procedimento de aplicação de penalidade nos exatos termos 
do disposto nos artigos 77, 78, incisos I, II e VII e 87, incisos II e III da lei no 8.666/93, 
e artigo 7o da lei no 10.520/02, e em conformidade com o item 11.1 e subitens 11.1.5 e 
11.1.6 do Termo de Contrato n.º 12/2010,  observando-se, para tanto, preliminarmente, 
os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, 
tendo em vista a infração aos itens 2.1, 9.3, 9.4 e 9.13 do referido termo de contrato, 
justifi cando a rescisão do pacto, e a aplicação das penalidades de multa de até 30% 
(trinta porcento) do valor total do contrato, e de suspensão temporária ao direito de 
licitar com o Município de Campinas, bem como o impedimento de com ele contratar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
Está facultada à empresa a apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data do recebimento da notifi cação ou, em caso de não recebimento,  
a contar da data da publicação no Diário Ofi cial do Município de  Campinas.
Na oportunidade de apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos 
os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.
Da decisão do procedimento caberá recurso a ser interposto no prazo legal, somente 



5Campinas, sábado, 01 de maio de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas

após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades impostas.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e 
das 14:00hs às 16:30hs, de segunda a sexta-feira.
A defesa deverá ser protocolada no Setor de Expediente do Departamento de Asses-
soria Jurídica – SMAJ, da Prefeitura Municipal de Campinas, no local e horário su-
pracitados.

ANA PAULA LEOPARDI MELLO BACCHI BERENGUEL 
Diretora do DAJ/SMAJ

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDEB   

 Realizada em 28/04/2010, às 09h00min, em segunda convocação, nas dependências 
da Academia Campinense de Letras, na Rua Marechal Deodoro nº 525.
 PAUTA:  
 1.  Prestação de contas do mês anterior.
 2.  Discussão sobre a legislação do conselho do FUNDEB
 DELIBERAÇÕES: 
 1.  A prestação de contas do mês anterior e o balancete foram aprovados.
 2.  Encaminhamento ao Gestor de solicitação para alteração da legislação, propondo 
modifi cação no número de componentes do Conselho e inserção de segmentos.
 

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB   

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 18/2010 
  

 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,  COMUNICA  que no dia e horário estabelecido no Ane-
xo Único, será realizada no  CEPROCAMP , localizado na Av. dos Expedicionários n.º 
145, Centro, Campinas, a  Sessão de Atribuição  de Turmas dos Cursos de Qualifi ca-
ção Profi ssional, conforme EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 04/2009, publicado 
em Diário Ofi cial do Município de 11 de dezembro de 2009.
 1.  Ficam  CONVOCADOS (AS)  os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) clas-
sifi cados (as) no Processo Seletivo para Formação de Cadastro para interessados em 
ministrar atividades docentes para o ano letivo de 2010, para os Cursos de Qualifi -
cação Profi ssional, conforme COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 01/2010, 
publicado em Diário Ofi cial do Município de 12 de janeiro de 2010, para a Sessão de 
Atribuição de Turmas dos Cursos de Qualifi cação Profi ssional, obedecendo rigorosa-
mente à ordem de classifi cação por EIXO.
 2 . O (A) candidato (a) poderá utilizar até 15 minutos para realizar sua escolha.
 3.  No ato da atribuição, o (a) candidato (a) deverá:
 3.1  Apresentar e entregar cópia dos documentos: RG e CPF.
 3.2  Comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, através da apresentação 
de documentação original com fotocópias, que será analisada por comissão.
 3.3  Entregar fi cha de inscrição impressa e anexar documentação comprobatória. 
 3.4  Entregar documento que comprove o acúmulo remunerado em órgãos públicos, 
quando houver.
 4.  A jornada máxima para atribuição será de  40 horas semanais .
 5.  Serão atribuídas Turmas dos Cursos de Qualifi cação Profi ssional, por procuração 
simples, sem registro em cartório, apresentando no ato da Atribuição, documento de 
Identidade com foto do (a) procurador (a) e os documentos do (a) candidato (a) exigi-
dos nos itens  3.2, 3.3 e 3.4  do presente Comunicado. 
 6.  O (A) candidato (a) assumirá total responsabilidade pela escolha realizada por seu 
(sua) procurador (a), arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu (sua) 
representante.
 7.  Caso todas as Turmas sejam atribuídas, a próxima atribuição será iniciada a partir 
do primeiro número subseqüente ao último atribuído.
 8.  Caso restem Turmas a serem atribuídas, a próxima atribuição será iniciada a partir 
do primeiro número subseqüente ao último convocado.
 9.  Será vedada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
 10.  Será considerado (a) desistente o (a) candidato (a) que não  comparecer à sessão de 
atribuição  ou não  manifestar interesse pelas Turmas existentes, podendo participar de 
uma nova Atribuição de Turmas quando todos os (as) candidatos (as) classifi cados (as) 
forem chamados e a convocação retornar ao (a) primeiro (a) classifi cado (a).
 11.  Está excluído (a) desta atribuição o(a) candidato(a) desclassifi cado por documen-
tação irregular em atribuições anteriores.

ANEXO ÚNICO

DIA HORÁRIO EIXO Nº CLASSIFICAÇÃO

03/05/10 14H VIII-INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO 86º A 109º RETORNANDO AO 1º

03/05/10 15H I – GESTÃO E NEGÓCIOS 121º AO 150º 
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Presidente Da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 002/2010, DE 30 DE ABRIL DE 2010
Dispõe sobre a geração dos cupons eletrônicos para participação no 

sorteio dos prêmios da campanha da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
- NFSe, previsto no Decreto Municipal nº 17.057, de 22 de abril de 2010, 

autorizado pela Lei Municipal nº 13.730, de 30 de novembro de 2009.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
particularmente a que lhe confere o art. 16 do Decreto Municipal nº 17.057, de 22 de 
abril de 2010, e CONSIDERANDO a necessidade de assegurar todo o procedimento 
do sorteio, RESOLVE EXPEDIR a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1º Os números dos cupons eletrônicos para participação no sorteio dos prêmios 
da NFSe serão gerados mensalmente até 2 (dois) dias antes do segundo sábado de 

cada mês.
§ 1º Somente serão considerados para efeito de geração dos cupons eletrônicos os Re-
cibos Provisórios de Serviços - RPS que forem convertidos em NFSe até as 23h59min 
do dia anterior ao determinado no caput deste artigo.
§ 2º O disposto no caput aplica-se para a geração dos cupons eletrônicos para o sorteio 
especial previsto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 17.057/10.
Art. 2º Estarão habilitados ao sorteio dos prêmios da NFS-e os tomadores de serviços 
que se cadastrarem nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 17.057/2010 até 
as 23h59min do dia anterior ao determinado no caput do artigo 1º desta Instrução.
Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 30 de abril de 2010
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal De Finanças

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR 
 Prot. 2009/10/36602 - Waldemar Messias Assunto: compensação/restituição 

 “Nos termos do artigo 21 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado notifi cado que 
para continuidade deste protocolado e análise do direito à restituição, faz-se necessária a 
juntada dos seguintes documentos: CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA 
CARTA DE COBRANÇA nº 76119997 ,  dirigindo-se ao local e horário abaixo, dentro do 
prazo, para protocolização dos mesmos.
Para protocolização dos documentos solicitados, favor dirigir-se à Prefeitura Municipal de 
Campinas - Avenida Anchieta, nº. 200, Centro - térreo - Protocolo Geral no prazo de 15 dias 
a contar da data desta publicação.
Salientamos que o não cumprimento desta notifi cação no prazo indicado e com todos os 
documentos solicitados, implicará no INDEFERIMENTO ou NÃO CONHECIMENTO e 
posterior arquivamento do processo, nos moldes do artigo 63, § 2º e artigo 83, inciso II da 
Lei Municipal nº. 13.104/2007. 

 JOSUÉ OLAVO COSTA 
 Diretor/DCCA 

  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO - DCCA 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Prot. 2010/10/13782 - Associação do Senhor Jesus 
 Código do Imóvel:  3423.51.21.0115.00000
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  8.993,3205 UFICs , prove-
niente do recolhimento a maior para a parcela 41/60 do Acordo nº 182307/2006 , r elativo 
ao imóvel codifi cado sob nº 3423.51.21.0115.00000, com débitos existentes em nome 
do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes 
dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 
(C.T.N). Nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado 
NOTIFICADO a entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias, no 
horário das 9h às 16h, afi m de agendar a compensação deferida. A contagem do prazo 
se inicia após 03 dias da data desta publicação e o não agendamento no prazo estipulado 
acarretará o arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 JOSUÉ OLAVO COSTA 

 Diretor DCCA/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

  

  Protocolo: 1998/57306 Interessado(a): Sueli Moraes. 
 c.cartográficos: 3344.11.47.0001.00000, 3344.11.47.0027.01001, 3344.11.47.0052.00000, 
3344.11.47.0077.00000 e 3344.11.47.0963.00000. 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada  (emitida nos últimos 360 dias)  expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS SEGUINTES LOTES 01 com 1.500,00 m² e 02 com 1.250,00 m² e 03 com 
1.250,00 m² e 04 com 1.250,00 m² e 37 com 1.250,00 m², QUARTEIRÃO 4640, 
QUADRA 220. NO SEGUINTE:   LOTE 01 com 6.500,00 m²  ;  NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PRO-
TOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO  
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

  

  Protocolo: 1996/57875 Interessado(a): Newton Erbolato Junior. 
 c.cartográficos: 3234.23.63.0052.00000 e 3234.23.63.0077.00000. 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada  (emitida nos últimos 360 dias)  expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO DE 
GLEBAS, DOS SEGUINTES: GLEBA 1C com 1.845,00 m² e 1B com 1.845,00 
m², QUARTEIRÃO 21. NO SEGUINTE:   GLEBA 1B com 3.690,00 m²  ;  NOS 
TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PRO-
TOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO  
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 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA   

  Protocolo: 2001/22953 Interessado(a): Franco Salvi. 
 c.cartográfico: 3234.52.69.0079.01001. 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópias das certidões de matrículas atualizadas  (emitida nos últimos 360 dias)  expe-
dida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a SUBDIVI-
SÃO DO LOTE 12 com 900,00 m² do quarteirão 0127 quadra 27. Nos SEGUIN-
TES LOTES: Lote 12 com 600,00 m², LOTE 12A com 300 m²;  NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da 
notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise 
do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PRO-
TOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO  
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA   

  Protocolo: 2001/43913 Interessado(a): Adyr de Oliveira Campos. 
 c.cartográfico: 3234.54.63.0315.01001. 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
Cópias das certidões de matrículas atualizadas  (emitida nos últimos 360 dias)  expedi-
da pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a SUBDIVISÃO 
DO LOTE 20 com 917,50 m² do quarteirão 0417 quadra 34. Nos SEGUINTES 
LOTES: Lote 20 com 506,90 m², LOTE 20A com 410,60 m²;  NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01. 
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da 
notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise 
do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PRO-
TOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO  
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA   

 Protocolado: 2010/10/15323
Interessado: Júlio César Oliveira Pinto
  De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca V. Sa, notifi cada a apresentar, mediante proto-
colo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na 
Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia dos seguintes do-
cumentos: a) escritura lavrada no 4º Tabelião de Notas de Campinas, em 17-03-2010; 
b) documento de sua carteira de identidade e do seu cartão do CPF; c) cópia da guia de 
recolhimento de ITBI 186699, com autenticação do pagamento; d) 
certidão de subdivisão do lote 11 ou certifi cação da Prefeitura de alteração da nomen-
clatura do lote 11-A para 11.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 ESPEDITO SOARES DE BRITO 

 Auditor Fiscal Tributário 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado nº 76.002/97
Requerente/Interessado:   PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Cartográfico:   3423.13.57.0038.01022
Assunto:   Imunidade tributária do IPTU  
Ante o exposto, com fulcro na manifestação supra e dos demais elementos constantes 
dos autos, e ainda,, atendendo ao preceituado nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07,  DEFIRO   o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tribu-
tária do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº  3423.13.57.0038.01022, para 
o exercício de 1997,  tendo em vista que referido imóvel integrou-se ao patrimônio do 
interessado, pessoa jurídica de direito público, em 03/07/1996, e o mesmo faz jus a imu-
nidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal de 1988.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR-DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA 
 Com fundamento no que determina o artigo 21 da lei 12.392/2005 c/c artigo 1º, III, da 
Instrução Normativa 06/2004, fi ca o contribuinte abaixo relacionado  NOTIFICADO  
da alteração  ex-offi cio  de sua inscrição no Cadastro Mobiliário, na qual alterou-se a 
forma de lançamento para apuração mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), com data de 01/01/2009, tendo em vista que decisão judicial ao 
alcança o exercício de 2009. 
CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
ANGIOGRAPH S/S LTDA 00.325.313/0001-10 31.639-3 

 JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. Nº 108.952-8 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

   
 Protocolado nº 2010/10/12480 
 Contribuinte/Interessado: Aymore Crédito Financiamento e Investimento 
 Requerente: Izabel Cristina Damasceno 
 Assunto: Certidão de processos administrativos 

 NOTIFICAÇÃO 
Fica o interessado notifi cado a apresentar no Paço Municipal, 10º andar, sala 15, no 
horário das 9:00 h às 16:00h, os documentos a seguir relacionados, no prazo de 5 

(cinco) dias a contar da publicação desta notifi cação, a fi m de comprovar as exigências 
constantes na procuração pública registrada no 12º tabelião de notas - São Paulo - SP, 
livro 2617, fl . 193: 
ratifi cação do pedido de certidão do auto de infração nº 001285/2009, protocolizado 
sob nº 10/10/12480, subscrito por um dos demais representantes legais constituídos 
pela procuração supramencionada.demonstração de que a requerente, Sra. Izabel Cris-
tina Damasceno, e o(a) subscritor(a) da ratifi cação solicitada no item 1 acima mantêm 
vínculo empregatício com o interessado. 
Comunicamos que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para expedição da certidão, pre-
vistos no art. 103 da Lei Orgânica do Município de Campinas, contar-se-á a partir da 
entrega dos documentos acima requeridos.
O não atendimento desta notifi cação, no prazo estipulado, implicará o indeferimento 
do pedido, nos termos do inciso I do § 2º do art. 2º da Ordem de Serviço nº 609, de 29 
de agosto de 2001, do Prefeito Municipal.
 

 Campinas, 29 de abril de 2010 
 JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO 

 DIRETOR - DRM 
  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2010 - DRM/SMF, DE 30 
DE ABRIL DE 2010 

  

 Altera o art. 8º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 004/2009.
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DRM/SMF , no uso de suas atribui-
ções legais, particularmente as que lhe conferem a Lei Municipal nº 10.248, de 15 de 
setembro de 1999, o art. 66 da Lei Municipal nº 12.392, de 20 de outubro de 2005, e o 
art. 129 do Decreto Municipal nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, e com base no 
disposto no § 1º do art. 37 da Lei nº 12.392, de 20 de outubro de 2005, combinado com 
o art. 73 do Decreto Municipal nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
 EXPEDE  a seguinte Instrução Normativa:

 Art. 1º  O § 1º do art. 8º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 004/2009, de 06 de 
outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 8º..............................
§ 1º O RPS deverá ser transmitido para a Administração Tributária Municipal até o 5º 
dia subsequente ao da prestação do serviço para sua conversão em NFS - e.
...........................................” (NR)
 Art. 2º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário .   

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO 

 Diretor 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

 O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, 
no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte SOCIEDADE EDU-
CACIONAL FLEMING - C.N.P.J. Nº 61.710.166/0001-96 - C.C.M. Nº 55.805-
2, na forma disposta nos arts. 19, 20, 21 e 22, inc. III, e 23 da Lei Municipal nº 
13.104, de 17/10/20072, da lavratura dos Autos de Infração e Imposição de Multa 
nº 001791/2010, 001792/2010, 001793/2010 e 001794/2010, pelo descumprimento 
de obrigação tributária principal, e 000600/2010, pelo descumprimento de obrigação 
tributária acessória. Vânder Francisco Moço Auditor Fiscal Tributário 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 Auditor Fiscal Tributário  

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  

 O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no 
uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte SOCIEDADE EDUCA-
CIONAL FLEMING - C.N.P.J. Nº 61.710.166/0001-96 - C.C.M. Nº 55.805-2, na 
forma disposta nos arts. 19, 20, 21 e 22, inc. III, e 23 da Lei Municipal nº 13.104, 
de 17/10/2007 do encerramento da Ação Fiscal, conforme Termo de Encerramento 
de Ação Fiscal, referente a auditoria iniciada conforme Termo de Início de Fisca-
lização nº 0112/209-VM, relativamente ao período de 11/2004 a 10/2009, sem ca-
ráter homologatório, tendo sido lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
nº 001791/2010, 001792/2010, 001793/2010 e 001794/2010, pelo descumprimento 
de obrigação tributária principal, e 000600/2010, pelo descumprimento de obrigação 
tributária acessória. 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 Auditor Fiscal Tributário    

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 PARECER TÉCNICO 01/2010 
 Congeapa 

 Parecer Técnico nº 01/2010 Campinas, 20 de abril de 2.010
Ref.: Manifestação do Congeapa sobre a exigência da SMA/GRAPROHAB
Protocolo Graprohab nº 9580
Processo SMA nº 9663/2009
Interessado: Ghefen Empreendimentos Imobiliários
Empreendimento: Loteamento Residencial Ghephen
Atendendo a condicionante da Secretaria do Meio Ambiente para o Graprohab - Gru-
po de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo do pare-
cer nº 50/09-NT/Ca, através da exigência:
“ 3) Apresentar pareceres dos órgãos gestores das Unidades de Conservação - ARIE 
da Mata de Santa Genebra, APA Piracicaba Juqueri Mirim e APA de Campinas em 
razão de que estas áreas encontram-se inseridas na Zona de Amortecimento, no raio 
de 10 km da área, de acordo com Resolução CONAMA nº 13/90 e Lei nº 9.885/00.”   
O empreendimento denominado Loteamento Residencial Ghephen, localizado no mu-
nicípio de Campinas, SP, situado à Gleba 17-A, Quarteirão 30.0007, com frente para a 
Avenida Engenheiro Luiz Antonio Lalloni, 790, Distrito de Barão Geraldo de proprie-
dade da Ghephen Empreendimento Imobiliários S/C Ltda., através de documentação 
protocolada diz que está de acordo com as diretrizes municipais quanto à implantação 
dos 74 lotes, sistema viário, áreas verdes e/ou sistema de lazer e institucionais. O 
imóvel encontra-se no Perímetro Urbano do Município de Campinas, SP, possui área 
total de 70.105,45 m2. 
Em reunião extraordinária do CONGEAPA realizada no dia 04 de abril de 2010, foi 
analisado o processo deste empreendimento, através do protocolo aberto na Prefeitura 
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Municipal de Campinas 2010/10/2229 enviado a este Conselho, foi observado que a 
área situa-se em área já urbanizada e provida de infra-estrutura. Este empreendimento 
não causará interferência na Área de Proteção Ambiental - APA de Campinas, prin-
cipalmente por encontrar-se em área que possui duas grandes barreiras entre o limite 
da APA e a área em questão, essas barreiras são o Rio Atibaia e a Rodovia Dr. Gov. 
Adhemar Pereira de Barros (SP-340).
Nas fi guras abaixo demonstra-se a distância deste empreendimento em relação à APA 
de Campinas e as suas barreiras, para maiores esclarecimentos.
Figura 01. Em vermelho, área do empreendimento Residencial Ghephen, à direita 
APA de Campinas, com o seu limite marcado com pontilhado verde.
Figura 02. Área do empreendimento em vermelho.
Através da análise foi observado que ocorrerão supressões de indivíduos arbóreos 
isolados na área do empreendimento, recomendamos que o empreendedor atenda a le-
gislação em vigor e que o Projeto de Revegetação/Restauração de Área Verde presente 
no protocolado seja implantado na sua íntegra. E também devem ser atendidas as dis-
posições municipais referentes ao Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo.
Atendendo-se aos itens relacionados acima, o Conselho Gestor da APA de Campinas 
- Congeapa se manifesta favorável a realização deste empreendimento.
 GISELDA PERSON 
 Presidente 
 Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Ao 
 Exmo. Sr. 
 Elpídio Alves Machado 
 Ghefen Empreendimentos Imobiliários  

 Campinas, 27 de abril de 2010 
 GISELDA PERSON 

 Presidente 
  

 DELIBERAÇÃO 04/2010 
 Congeapa 

 
 DELIBERAÇÃO CONGEAPA 04/2010 
Protocolo: 2009/10/43137
Interessado: Sociedade Civil dos Amigos de Caminhos de San Conrado
Assunto: Extração de Árvore.
Localização: Avenida Mário Garnero, na altura do gasoduto, próximo ao Condomínio 
Caminhos de San Conrado.
Data: 20 de abril de 2010
O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA de Campinas realizou reu-
nião extraordinária dia 06/04/10 para analisar a solicitação de extração de árvore exó-
tica, espécie:  Delonix regia  (Flamboyant) que se encontra inclinada com perigo de 
cair na Avenida Mário Garnero. Através de parecer técnico apresentado, constata a 
existência de cupins e brocas na árvore.
Como se trata de área urbana, solicitamos que seja obedecido o artigo 20, para repo-
sição da extração da árvore.
“  Art. 20 -    Na área urbana a supressão ou corte de árvores isoladas, vivas ou mortas, 
deverá ser precedida de autorização prévia pela PMC e demais órgãos competentes, 
que deverá prever a reposição das árvores cortadas, obedecendo às seguintes pro-
porções: 
Quantidade de árvores solicitadas para corte
Quantidade de árvores de reposição para cada árvore solicitada
Viva
Morta
 Até 20 
 10:01 
 5:1 
De 21 a 50
15:01
8:1
De 51 a 100
20:01
15:1
Acima de 100
25:01
20:1
  § 1º -    A autorização para o corte de árvores isoladas só será emitida após o plantio 
das árvores de reposição pelo interessado, em locais pré-determinados pela PMC; 
  § 2º -    A autorização para o corte de árvores isoladas poderá ser negada nos casos 
de exemplares arbóreos raros, de excepcional beleza ou porte ou outra característica 
que justifi que sua preservação, a critério do órgão ambiental municipal, fi cando o 
interessado responsável por sua proteção. 
Em função do acima observado, o Conselho Gestor da APA de Campinas se manifesta 
favorável a extração do indivíduo arbóreo seguindo as condicionantes.
Esclareço que eu presidente assino esta deliberação com as exigências, solicitações e 
aprovação de todos os conselheiros do CONGEAPA.
Sem mais,
Giselda Person
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA
 

 GISELDA PERSON 
 Presidente 

  

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 08 DE MARÇO DE 2010 

 Aos oito dias do mês de março de dois mil e dez, no Sest/Senat, Av. Comendador Aladino 
Selmi nº 1.395, Região do São Marcos, Campinas/SP, a trigésima nona Reunião Extraor-
dinária do Conselho da Cidade de Campinas, com inicio às 19h15, constatado o quorum 
regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes 
entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Associação Civil de 
Defesa do Meio Ambiente - José Luis Vieira Mülller e Fernanda B. Palhares(suplente); 
Poder Executivo - Edson Dias Gonçalves; Seplan - Erica Pacheco Moriconi; moradores 
e interessados: Renato Antonioli;Todayoshi Hanada e Simião Vicente.
 Pauta:  
1. Apresentação das Diretrizes dos Planos Locais de Gestão das Macrozonas: 6; 7; 8 e 9.
O senhor presidente Alair inicia a reunião agradecendo a presença de todos, informa 
que trata-se de apresentação das diretrizes e propostas para a região conjuntamente 
com uma reunião extraordinária do CONCIDADE. Na seqüência foi aberta a palavra 
para o publico presente.
 Muller - CONCIDADE 
Questiona se a pouca presença de público se dá por falhas na divulgação do evento. 

Enfatiza que é uma perda para a própria população da região e sugeriu que os mem-
bros da Câmara Municipal fossem convocados a fi m de agilizar os procedimentos. Ou 
seja, quando o Projeto de Lei for avaliado pelo Poder Legislativo, este já saberá o teor 
das propostas para avaliar. 
 Alair : Coloca que é necessário o aprimoramento da divulgação. 
 Renato - Secretaria de Educação 
Pergunta:
- Há defasagem de vagas nas escolas da região?
- Com a proposição de parques e grande percentagem de áreas verdes, sobrarão áreas 
para futuros equipamentos?
- Como é feita a previsão de verbas para todos os investimentos propostos e a escolha 
das prioridades?
 Alair : A Secretaria de Educação passou dados que atestam que as escolas existentes 
atendem a demanda. Quanto às áreas para futuros equipamentos, serão demarcadas e 
previstas quando da implantação de novos loteamentos. Os investimentos são feitos na 
medida em que os loteamentos são implantados, por exemplo, quando da aprovação de 
um empreendimento de Interesse Social, numa área delimitada como ZEIS as demais 
Secretarias sabem que precisarão avaliar se há necessidade de novos equipamentos 
para atendimento da nova demanda. Já no que se refere a de verbas os investimentos 
propostos, colocou que o Plano Local de Gestão estabelece as diretrizes e o Plano Plu-
rianual (PPA) deve destinar verbas para as obras ali previstas. A prioridade é avaliada 
pelas diversas pastas de acordo com o desenvolvimento da região. Colocou ainda a 
importância da criação do Conselho Gestor Local, que será um agente fi scalizador e 
extremamente importante dentro do processo de implementação do PLG.
 Muller - CONCIDADE 
Questiona se a temos condições de instalar estes Conselhos.
 Alair : Explicou que é necessária a aprovação do Projeto de Lei para a ofi cialização 
do Conselho, mas é interessante que a comunidade já se articule. Isso vem ocorrendo 
na Macrozona 5.
Não havendo mais comentários, o Sr. Alair agradece a presença de todos, informa a 
agenda das próximas reuniões, encerra a reunião às 20h05. Eu, Érica Moriconi Pache-
co, lavrei a presente Ata.

 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 11 de março de 2010 - continuação 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dez, com inicio às 19h05, na Escola 
Estadual Prof. Marcelino Vélez, Rua Dom Antonio Maria Alves Siqueira nº 143, Vila 
Padre Anchieta, Campinas/SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordi-
nária do Conselho da Cidade de Campinas, iniciada em oito de março, constatado o 
quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação 
das seguintes entidades: Seplan: Edson Dias Gonçalves; Simião Vicente; Érica Mori-
cono Pacheco; Daniela Ghilardi e Jefferson L. Nascimento; moradores e interessados: 
Francisca R. Ferreira; Gilvan Martins da Silva; Joel Fernandes Santos; Claudionor R. 
Porto; Valter F. Lima Jr.; Valdivino P. Santana; Elaine M. S. Calixto; Sinei da Silva dos 
Santos; Jocymara M. Santos; José Aparecido da Silva; Maurício Alves Soares; João F. 
Barboza; Cleudiram Sales Dias; 
O sr. Edson Gonçalves, da Secretaria de Planejamento ,  iniciou a reunião para apresen-
tação do Plano Local da Macrozona 9 agradecendo o apoio da diretora da escola Sra. 
Elisabeth de Azevedo e explicando que se trata de reunião extraordinária do Conselho 
da Cidade. Esclareceu que a apresentação dos slides é para mostrar a conclusão do 
plano e que posteriormente será encaminhado para a apreciação da Câmara Municipal. 
Apresentou dados de caracterização e propostas sobre meio ambiente, equipamentos 
públicos, sistema viário, uso do solo, Zeis de regularização e Zeis de indução. Em 
seguida, abriu a palavra aos presentes:
 Sra. Jocimara da Secretaria de Assistência Social (CRAS)  - solicitou mais infor-
mações sobre as Zeis de Indução, sobre o “Parque Maria Helena” e sobre as propostas 
para a região do Pq. Santa Bárbara.
 Sra. Érica da SEPLAN  - explicou que as áreas de Zeis foram defi nidas em conjunto 
com a SEHAB, esclareceu as diferenças entre Zeis de Regularização e Zeis de Indução 
e acrescentou que as áreas demarcadas como Indução podem receber os novos empre-
endimentos, inclusive os do tipo “Minha Casa, Minha Vida”.
 Sra. Ângela da SMA -  esclareceu a localização do Parque Maria Helena e como será 
a sua implantação em aproximadamente 50% da área de uma gleba particular.
 Sr. Edson  - informou sobre os equipamentos existentes e as propostas para a Região 
do Pq. Santa Bárbara.
 Sr. Maurício do Jd. Rosália  - informou que quando foi sub-prefeito de Nova Apa-
recida solicitou a construção de um parque temático ao lado do Conjunto CDHU - 
Edivaldo Orsi.
 Sr. Edson  - respondeu que o Plano da MZ9 está prevendo um parque ao longo do 
Córrego do Pari.
 Sr. Maurício -  informou também que solicitou a ligação da Vila Pe. Anchieta com a 
Estrada do Pari, que esteve tão fácil de ser feita, mas não foi.
 Sr. Edson  - esclareceu que a ligação também está prevista.
 Sr. Maurício  - acrescentou que ela deverá ser feita quando da pavimentação da Estra-
da do Pari e da implantação de outro grande empreendimento ao lado.
 Sr. Edson  - informou que a SEPLAN está analisando esse empreendimento e que eles 
estão dispostos a pavimentar parte da Estrada do Pari.
 Sr. Maurício  - disse que a obra benefi ciará 60.000 habitantes da região e perguntou 
ainda sobre a linha férrea, qual distância da ferrovia que as ocupações poderão ser 
regularizadas, informou que há um clima de expectativa dos moradores. Questionou 
também se o plano está prevendo a mudança dos limites das ARs, para resolver uma 
questão administrativa.
 Sr. Edson  - informou que a Secretaria de Serviços Públicos é quem deve estudar isso. 
Quanto à linha férrea, esclareceu no mapa quais são as linhas e suas faixas e disse 
que parte da população próxima será removida por uma questão de risco, para evitar 
acidentes mais graves. Já na faixa mais larga, o Pátio Boa Vista, há possibilidade de 
regularização, se o governo federal concordar. A PMC faria uma rua separando a fer-
rovia e manteria a ocupação, como no Jd. Rosália. A PMC está reservando uma área 
próxima como Zeis de Indução para acomodar as possíveis remoções.
 Sr. Maurício  - disse que na época do OP foi calculada a necessidade de reassentamen-
to das famílias, mas mantendo as que estão há mais de 30,00metros da linha férrea.
 Sra. Érica  - esclareceu que o Pátio Boa Vista é largo e que as diretrizes propostas no 
plano estão utilizando parte dessa faixa, mas frisou que a área é propriedade federal.
 Sr. Maurício  - questionou sobre a implantação de um porto seco no local.
 Sr. Edson  - respondeu que é um plano da ALL e mostrou no mapa a possível localiza-
ção. Mostrou as áreas de concessão da ferrovia para a ALL e para a FCA, esclarecendo 
que pertencem ao governo federal.
 Sr. Valdino da Vila Francisca  - informou que houve uma sentença de reintegração de 
posse para a ALL, que aproximadamente 100 famílias têm que sair já do terreno e não 
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tem para onde ir. Disse que a SEHAB já sabe, que o plano prevê as remoções para o 
futuro, não imediatamente.
 Sr. Cido do Padre Josimo  -  questionou sobre a construção do PS Metropolitano.   
 Sra. Daniela da SEPLAN  - informou que será construído ao lado do CS Pe. Anchieta 
e que não foi informado o prazo pela Secretaria de Saúde.
 Sr. Cido -  questionou as ocupações ao lado do Conjunto CDHU do San Martin, que 
são barracos e comércios.
 Sr. Edson  - informou que vai confi rmar a situação com a SEHAB.
 Sra. Maria Isabel da Vila San Martin - questionou a data de início da construção do 
CS San Martin.
 Sr. Edson  - informou que vai encaminhar o questionamento do prazo para a Secretaria 
de Saúde. Acrescentou que após a conclusão do caderno do plano, o projeto de lei vai 
ser encaminhado para a apreciação da Câmara. Não tendo mais manifestações, encer-
rou a apresentação às 20h15, convidou a todos para as próximas reuniões. Eu, Daniela 
Ghilardi lavrei a presente Ata. 
____________________________________________________________________
_______
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 12 de março de 2010 - continuação 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e dez, com início às 19h15, na EMEF 
Dr. João Alves dos Santos, Rua Manuel Tomas, 288 Bairro Boa Vista, Campinas/SP, 
tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade 
de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar conforme 
Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: Presidente 
do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Seplan: Maria de Fátima Ferreira Monza-
ni; Anita M. A. Saran; João Caetano e José Ricardo; moradores e interessados: Rena-
to Antonioli; José Ferreira de Moraes; Antonio T.T. Filho; Suely Rodrigues Matozo; 
Silvio de Lima Santos; Valter Soares do Nascimento; João Fasina Neto; Sandro Ap. 
P. da Silva; Claudemiro Bento de Souza; Terezinha Moreira dos Reis; José Raimundo 
Reis dos Santos; José Ferreira do Nascimento; João Carlos da Silva; Maria de Fátima 
Amaral; Wilson Nogueira Lemos; Valter F. Lima Jr.; José Maria da Silva; José Neves; 
Francisco Alves Monteiro; José Gomes da Silva; Herbert Ferreira Pimentel; Carlos 
Eduardo da Silva; Roberto dos Santos; Francisca Maria S. Santos; Erasmo Silva Pe-
reira; José Maria Pereira Lopes; Izaura de Lourdes B. Teixeira; Conceição Maria Teo-
tonho; Roselene Santos do Nascimento; Andreia Santos do Nascimento; Vânia Maria 
Oliveira; Francisco de Assis Carvalho; Paulo Santo do Nascimento; Hilbert F. Silva; 
Patrícia C. da Silva; Cleonice de Oliveira Rodrigo; Nelson Fonseca; Severino Alves 
da Silva; Claudemir Francisco Jorge; Eva Fátima Guimarães Jorge; Ivanice C. Araújo; 
Aldeisa R. Lima de Souza; Luiz Riguetti; Sandrinha Rezende; Vilma Reis dos Santos; 
Domiro Pereira da Silva; Roseli T. Silva; Teresinha Fonseca; Rafael Conceição da Sil-
va; João Armando da Silva; Walmir Lúcio; Arnaldo Gonçalves; Odair Nunes; Maria 
José Siqueira; Maria Santos S. Pereira; Maria das Dores da Conceição; Domingas Pe-
reira Lopes; Terezinha Josefa de Oliveira; Cleonice Aparecida da Silva; Waldemar An-
tonio de Matos; Ana Bruna Geremias; Renata Cristina Nunciato; Fernando de Moura; 
Silvana Vieira da Silva; José Roberto da S. Nascimento; Tatiana Silva Menezes; Sonia 
M. Nascimento; Jacin da Silva; Willian E. B. Souza; Danieli º dos Santos; Maria Apa-
recida Ferreira Oliveira; Alexandre Tales; Valdete Neves Dias; Francisco Soares da 
Silva; Ana Lúcia N. C. Rodrigues; Magda Ap. Rodrigues; Ivan Rodrigues; Rosângela 
aparecida dos Santos; Andreia Lopes Dias da Silva; Odete Pereira Lopes N. Dias;
O senhor presidente Alair iniciou a reunião agradeceu a presença de todos, apresentan-
do-se também como Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Expli-
cou que a reunião é para apresentação das diretrizes e fi nalização das propostas para 
a macrozona 9 junto à comunidade para aprovação e encaminhamento à Câmara dos 
Vereadores.  Engº Alair  apresentou o PowerPoint sobre a Macrozona 9, e solicitou que 
fossem feitas as inscrições para as perguntas e que ele estaria respondendo as questões 
e dúvidas após o término da apresentação.
 José Neves -  Perguntou se o Parque Universal seria regularizado.
 Alair -  Explicou que as áreas possíveis de regularização serão inscritas em áreas de 
zeis de regularização e será levado em consideração as áreas de risco, inclusive em 
áreas junto às linhas férreas.
 Cristiano -  perguntou se o Pq. Shalon II e II estão na Macrrozona 9.
 Alair -  respondeu que sim e que o Pq. Shalon III está em área de risco.
 Sandrinha -  Perguntou o que vai ser feito com o bosque.
 Alair -  respondeu que será mantido.
 Roseli -  reclamou dos ônibus, principalmente em horário de pico. Solicitou que a 
CPFL faça a calçada e que a área da Beloit seja tomada alguma providência quanto 
à segurança pois é uma área de risco com marginais. Solicitou também que se faça 
mais uma Nave mãe, pois a que foi inaugurada já está com superlotação. Agradeceu a 
calçada feita na Rua Ester Teixeira de Camargo.
 Alair -  Explicou que as solicitações serão encaminhadas para a EMDEC, Secretaria 
de Segurança Pública e Secretaria de Educação, respectivamente, para análise e pro-
vidências necessárias.
 Sandrinha  - Reclamou que a reforma no trecho da Bosch trocou seis por meia dúzia 
e que o trânsito continua. Tudo poderia ser melhor se o acesso para a Rodovia dos 
Bandeirantes poderia facilitar o trânsito.
 Alair -  Esclareceu que a Rodovia dos Bandeirantes é uma rodovia fechada, não sendo 
permitido abertura de novos acessos. Esclareceu também que estão terminando a obra 
do Corredor Metropolitano e que a PMC está solicitando junto à Concessionária as 
construções das marginais. A construção das vias marginais do Delta e do Piçarrão 
também devem melhorar o trânsito. 
 Sandra -  Perguntou qual a faixa de domínio da linha férrea.
 Alair -  Respondeu que é de 15 m e a Sehab está estudando quem deverá permanecer, 
e quem deverá ser removido.
Maria Aparecida -Perguntou se existe previsão de verbas para o Córrego do Piçarrão.
 Alair -  Ficou de verifi car o andamento e dar resposta.
 Severina -  Questionou se no Chico Amaral vai sair todo mundo.
 Alair -  Respondeu que após a identifi cação das residências em áreas de risco a diretriz 
será de regularização para as demais.
 Aldeísa -  Perguntou se as diretrizes fossem aprovadas se seriam implantadas no próxi-
mo ano. Reclamou também sobre o Luís da farmácia que não mandou a máquina para 
arrumar a rua, mesmo já tendo entregado o documento com as reenvidicações.
 Simone -  Levantou como reenvidicação dos seus alunos porque ater hoje ainda não foi 
implantado posto de saúde no Chico Amaral.
 Alair -  esclareceu que em primeiro lugar precisa-se defi nir quem irá fi car, e quem será 
removido para depois traças diretrizes e propostas com base no número de pessoas 
para atender. Essa negociação está sendo discutida com o Denit.
 Lourdes -  Falou que está faltando um Centro Comunitário na região.
 José Neves -  Sugeriu que se colocasse o sistema de médico de família para atender as 
pessoas doentes que não podem se deslocar até uma unidade de saúde mais próxima.

 Lourdes -  Solicitou que aumentasse o número de ônibus na linha 250 ou que veri-
fi casse a possibilidade de se colocar um ônibus maior com maior capacidade. Outra 
sugestão também é que o ônibus tivesse uma linha mais direta sem dar tantas voltas.
 Alair -  Disse que enviaria a reivindicação para a EMDEC.
 Sandrinha  - Disse que a área do Boa Vista pertence à PUC e que não existe ônibus 
para lá.
 José Neves -  Solicitou que, se possível,fosse pavimentada a Estrada da mão Branca.
 Erasmo -  Reclamou que o Posto de Saúde não atende moradores de outra região e 
orienta para que os moradores sejam atendidos mais próximos do seu bairro.
Após os esclarecimentos fi nais o Engº Alair agradeceu a presença de todos, em es-
pecial à Diretora da EMEF. Dr. João Alves dos Santos por ter, gentilmente, cedido o 
espaço para a apresentação fi nal da Macrozona 9 e encerrou a reunião à 20:30 horas. 
Eu, Anita Aleixo Saran, lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
________
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 15 de março de 2010 - continuação 
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dez, com início às 19h00, no Centro 
Comunitário Nossa Senhora Aparecida, Rua Guerino Bristotti, nº 273, Região Jardim 
Miriam, Campinas/SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do 
Conselho da Cidade de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum re-
gulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguin-
tes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Seplan: Érica 
M. Pacheco; Maria de Fátima Monzani; José Ricardo; Simião Vicente; moradores e 
interessados: Márcia H. Correa; Ângela Cruz Guiro; Vanderlei Ap. Pereira; Amanil-
do Soares da Silva; Rita de Cássia Solda; Luciano P. Deodato; José Ricardo Solda; 
Irma Ap. Martins; Julio Lúcio Mirkim; Paulo R. Danielli; José A. M. Nogueira; Lílian 
Kindlmann Campos; Wilson Antonio Alves; Eny Lins C. S. Ramos; Eduardo Mora-
es Bertolazzi; Renato Antonioli; Paulo T. Katitoris; Guilherme Wagner Filho; Maria 
Helena C. Mayer; Adirce Messina Wagner; Maria Silvina M. Soares; Antonio Ivarley 
F. Sandro; Juliana David T. de Souza; Valdomiro Manoel Souza; Valter F. Lima Jr.; 
Antonio M. de Souza e Luiz Carlos de Souza.
O senhor presidente Alair inicia a reunião agradecendo a presença de todos, em especial 
o empréstimo do espaço, informa que trata-se de apresentação das diretrizes e propostas 
para a região, conjuntamente com uma reunião extraordinária do CONCIDADE.
Na seqüência foi feita a apresentação e aberta a palavra para o publico presente.
 Márcia Correa - moradora do Pq. Xangrilá 
Questiona quais diretrizes viárias estão previstas para a região do Pq. Xangrilá. 
 Alair : Explicou as diretrizes da região, informando que nenhuma diretriz passa por 
dentro do Pq. Xangrilá e sim margeia seu contorno inferior. 
 Vanderlei - morador do Pq. Xangrilá 
Coloca que na apresentação anterior havia uma diretriz entrando no Pq. Xangrilá. 
Questiona quem fará essas diretrizes cravadas em lei.
 Alair : Explicou que como na reunião anterior os moradores do Xangrilá solicitaram 
a retirada desta diretriz foi estudada nova possibilidade de interligação de regiões que 
resultou no ajuste ora apresentado. Quanto ao responsável pela implantação das dire-
trizes, explica que quando da implantação de novos empreendimentos o responsável 
deverá respeitar essas diretrizes, pois estão fi xadas por Lei Complementar e implantá-
las conjuntamente com o empreendimento proposto.
 Paulo - morador do Pq. Xangrilá 
Questiona se o seu bairro é rural ou zona 4.
 Alair : Explicou que é zona 4
 José - morador do Jd. Miriam 
Pede a cópia da apresentação para avaliarem com calma. Coloca que existe uma pre-
ocupação com a captação do esgoto no bairro e com as nascentes que estão sendo 
destruídas pelo “condomínio dos professores”.
 Alair : As questões ambientais são objeto de Termo de Acordo e Compromisso exigido 
em ação do Ministério Público. Quanto ao esgoto, é uma questão operacional a ser 
tratada pela SANASA.
 Márcia Correa - moradora do Pq. Xangrilá 
Questiona se a taxa de permeabilidade mínima a ser exigida nos lotes desta região foi 
discutida. 
 Alair : Explicou que a zona 4 garante baixo adensamento e o Plano Diretor já exige 
10% de área permeável. Com relação a esta macrozona especifi camente a SEPLAN e 
SMMA estão estudando a possibilidade de exigir mais que os 10%. 
 Márcia Correa - moradora do Pq. Xangrilá 
Colocou que o Município de Campinas é um dos que tem menor taxa de permeabilida-
de, já que até mesmo 25% seria pouco. Explicou para os presentes que taxa de perme-
abilidade é a porcentagem de área que cada terreno deve deixar livre para absorção de 
águas pluviais, para que não ocorram alagamentos a exemplo do que vem acontecendo 
em São Paulo e até mesmo nas áreas centrais de Campinas. Expõs que esta é uma 
questão extremamente importante e devemos brigar por uma taxa de permeabilidade 
maior. Destacou ainda que empreendimentos que são pólos geradores de tráfego pre-
cisam de infra-estrutura adequada, ou seja, não adianta a região ter fácil acesso por 
rodovias se não está garantida a circulação em vias locais, ou se a região não comporta 
maior adensamento, como é o caso desta macrozona. A deterioração de áreas urbani-
zadas é um fato na cidade de Campinas, assim como a deterioração ambiental e não 
podemos permitir que isso se agrave com a implantação de empresas, pólos geradores 
de tráfego, edifícios altos, pois essa região não tem como absorver estes impactos. Po-
luição e degradação ambiental são um fato no Brasil, em especial em São Paulo, que é 
exemplo do que não devemos fazer. Portanto, devemos ir até a Câmara de Vereadores 
para exigir que este Projeto de Lei seja aprovado sem alterações.
 Alair : 
- Quanto à questão da permeabilidade, explicou que precisamos entender que o estabe-
lecimento dos 10% de área permeável no Plano Diretor foi uma conquista e um grande 
avanço. Ao detalhar as macrozonas podemos aumentar este percentual, se for o caso.
- Quanto à densidade populacional, estamos estabelecendo a zona 4, que garante a 
baixa densidade.
- Quanto aos pólos geradores de tráfego (PGT), Campinas tem legislação específi ca 
para tratar destes empreendimentos desde 1996. Um PGT só pode se instalar após 
avaliação e cumprimento de exigências específi cas para cada tipo de empreendimento. 
Claro que a lei não é perfeita, mas já existem regras.
 Alcides - morador do Jd. Miriam 
Coloca que a Campinas de hoje é diferente da de antigamente e, portanto, deve se ade-
quar a realidade existente. Elogia o trabalho de planejamento que vem sendo realiza-
do, destacando que a cidade tem que crescer, desde que isso ocorra de forma ordenada. 
Alerta que o problema do asfalto do bairro ainda não foi resolvido, embora saiba que 
seja um problema operacional, que não é assunto de Plano Local de Gestão.
 Alair : A intenção do PLG não é proibir o crescimento e sim criar regras para que 
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ocorra de forma ordenada.
 Alcides - morador do Jd. Miriam 
Coloca que concorda e apóia o trabalho, mas se preocupa quando outras pessoas colo-
cam que a região não pode receber mais empreendimentos.
 Eduardo - morador do Pq. Xangrilá 
Agradece ao Sr. Alair pela atenção e resultado satisfatório dos estudos até o presente 
momento. Pede para que conste em ata qual a diferença entre a zona 3 e a zona 4 em 
especial quanto a verticalização.
 Alair : Explicou que ambas são zonas residenciais porem, na zona 4 os lotes devem ter 
área mínima de 500,00m², já na zona 3 os lotes devem ter área mínima de 250,00m², 
o que traria um adensamento dobrado. Com relação a verticalização, está sendo pro-
posta a proibição da verticalização em toda a macrozona, exceto numa faixa paralela a 
rodovia, que seria permitida a verticalização para comércios e serviços. A idéia é criar 
regra mais rígida a exemplo do que ocorre nas leis da APA E Barão Geraldo.
 Eduardo - morador do Pq. Xangrilá 
Pede para que conste em ata que a retirada da diretriz viária de dentro da área do Pq. 
Xangrilá foi devida às discussões do Plano Local de Gestão conjuntamente com a 
comunidade. Informou também que a escolinha estadual do Xangrilá fechou.
 Alair : Informou que os equipamentos públicos apresentados são um retrato de quando 
foi iniciado o estudo do PLG.
 Eduardo - morador do Pq. Xangrilá 
Pergunta quando será concluído o plano.
 Alair : Nossa intenção é fazer o projeto de lei ainda este semestre. 
 Eduardo - morador do Pq. Xangrilá 
Para a execução do esgotamento do Xangrilá, será construída Estação Elevatória de 
Esgoto (EEE)? Há prazo para a execução deste projeto?
 Alair : Esta é uma questão operacional, que será estudada pela SANASA para ela-
boração do projeto. A SANASA não enviou cronograma. Podemos consultá-los para 
passar a informação.
 Paulo - morador do Alphaville 
Está prevista alguma ligação viária entre o Alphaville e a Rod. D. Pedro?
 Alair : Estão sendo traçadas transposições da Rod. D. Pedro e avaliadas em conjunto 
com a concessionária. Serão duas transposições, mas os locais exatos ainda não foram 
defi nidos.
 Anton - morador do Pq. Luciamar 
Há previsão de diretrizes viárias intermediárias na região entre o Jd. Miriam e Pq. 
Xangrilá? Não seria interessante propor algo como o que foi proposto para o projeto 
de lei de loteamentos fechados, impedindo o fechamento de grandes áreas?
 Alair : O PL citado ainda está em avaliação e seria uma solução para este problema 
de fechamento de grandes áreas para o município todo. Quanto à questão especifi ca-
mente para a macrozona 8, as diretrizes propostas serão obrigatórias e grandes áreas 
poderão ser objeto de avaliação de um plano urbanístico, especifi co que evitará essa 
confi guração não adequada para o entorno. Não havendo mais comentários, o Sr. Alair 
agradece a presença de todos, informa a agenda das próximas reuniões, convidando 
a todos para participarem, encerra a reunião às 21h15. Eu, Érica Moriconi Pacheco, 
lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
________
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 16 de março de 2010 - continuação 
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dez, com início às 19h05, na Comu-
nidade Coração de Jesus, Rua Alceu Amoroso, nº 500, Região Pq. Imperador, Cam-
pinas/SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da 
Cidade de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar 
conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: 
Poder Executivo: Edson Dias Gonçalves; Seplan: Erica Moriconi Pacheco; Daniela 
Ghilardi; Maria de Fátima F. Monzani; José Ricardo; Simião Vicente; moradores e 
interessados: Luiza Helena C. Souza; Renato Antonioli; Paola Rizza de Oliveira; Edi-
lio Francisco Torres; João Fasina Neto; Maria Bandeira; Paulo V. de Oliveira e Carlos 
A. Lodovico.
 O Sr.  Edson Gonçalves, da Secretaria de Planejamento,  iniciou informando que é a 
última reunião para fi nalizar os trabalhos do Plano Local da Macrozona 8 e apresentou 
os dados de caracterização, meio ambiente, propostas de alteração dos limites da ma-
crozona, de APs e UTBS, zoneamento e equipamentos públicos.
 Sra. Luíza do Parque Imperador  - interrompeu a apresentação e questionou a apro-
vação de vários condomínios da Goldfarb, quer saber em qual lei se baseou a aprova-
ção porque não tem rua mínima, não tem recuo, não tem áreas públicas.
 Sra. Érica da SEPLAN  - informou que foi na lei de vilas e se comprometeu a enca-
minhar a lei por email para a Sra. Luíza.
 Sra. Luíza  - questionou a não existência de unidade de saúde  e a posição da Secretaria 
de Saúde sobre isto, destacou que a região não tem um pronto-atendimento.  
 Sr. Edson  - disse que a Secretaria de Saúde informou que a região não tem demanda 
por causa da população de alta renda e da intenção de não adensar. Continuou apre-
sentando as diretrizes viárias.
 Sr. Paulo do Pq. Imperador  - informou que na última reunião que teve no Pq. Impe-
rador já reclamou dos radares existentes nas proximidades da entrada do bairro que as 
pessoas diminuem a velocidade em cima das alças.
 Sr. Edson  - respondeu que vai encaminhar a solicitação para a concessionária da rodovia.
 Sr. Paulo -  questionou a data para implantar a marginal da Rod. D.Pedro I e se há 
previsão de alteração do acesso ao bairro, destacou ainda que a ponte não comporta 
mais movimento, mais veículos.
 Sr. Edson  - esclareceu que o Secretário de Planejamento já apresentou o projeto da 
rodovia em reuniões anteriores.
 Sra. Luíza  - mostrou preocupação com o prazo de 10 anos para fazer a obra.
 Sr. Paulo  - reclamou do estado que se encontra a passagem inferior, da altura e da 
largura e acrescentou que os novos condomínios vão trazer novos moradores que vão 
acabar parando a entrada do bairro.
 Sr. Edson  - sugeriu que se faça gestão junto ao Governo do Estado para antecipar a 
obra e citou como exemplo a Rod. Adhemar de Barros que não tem previsão para as 
marginais, já a Rod. D. Pedro já tem previsão.
 Sra. Luíza  - disse que tudo no Parque Imperador fi ca para depois.
 Sr. Paulo  - disse que a SEPLAN planeja para 10 anos, mas que o bairro não pode 
esperar, que eles não vão conseguir entrar com tanta gente que está mudando pra lá.
 Sra. Luíza  - disse que é um absurdo esses condomínios com tanta gente, que ninguém 
entende como foram aprovados e que o bairro não pode esperar 10 anos.
 Sr. Edson  - respondeu que a SEPLAN veio para ouvir a comunidade.
 Sra. Luíza  - disse que a concessionária da rodovia também deveria estar presente, a 
Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação deveriam participar porque ninguém 
está nem aí.

 Sr. Paulo  -  completou informando que os carros estão parando na altura da Samsung 
para conseguir acessar o bairro.   
 Sr. Edson  - prosseguiu com a apresentação sobre abastecimento e esgotamento.
 Sr. Adilson do Parque Imperador  - reclamou do mau cheiro da Estação de Trata-
mento de Esgotos Anhumas.
 Sr. João Neto da Secretaria de Meio Ambiente  - informou que não é para ter mau 
cheiro e disse que não sabe se a estação trabalha plenamente.
 Sr. Paulo  - disse que é a queima do gás que cheira, que quando a chama está mais 
alta, o cheiro é pior. 
 Sra. Luíza  - comparou com a Estação Samambaia que não cheira, disse que quando 
passa pela estrada não dá para sentir mau cheiro.  
 Sr. Edson  - informou que a população vizinha também reclama do cheiro. Passou en-
tão a palavra ao representante da Secretaria de Meio Ambiente para explicar os slides 
de caracterização ambiental.   
 Sr. João Neto  - explicou que o mapa hipsométrico é que dá as cotas mais altas e mais 
baixas em relação ao nível do mar, que a partir dele se encontram as declividades, os 
morros, as áreas planas, que ele ajuda a defi nir áreas próprias para construção, estra-
das, plantações e áreas que devem ser preservadas. Explicou o mapa de solos, que a 
fonte é a Embrapa, a nomenclatura dos vários tipos de solos, que eles indicam as áreas 
mais frágeis, sujeitas à erosão, ou as áreas mais férteis. Explicou o mapa de recursos 
hídricos, que tem os córregos, os lagos, as bacias Anhumas e Atibaia e as diversas nas-
centes. Explicou o mapa de vegetação, que tem os fragmentos de matas e suas classes, 
o tipo de vegetação e a localização de cada uma delas. Explicou o mapa de risco de 
acidentes, que foi feito por um pesquisador da UNICAMP que estudou as rodovias e 
avaliou os riscos numa escala de probabilidades. Disse que a idéia da SMMA é criar 
dispositivos de contenção nas áreas de risco. 
 Sr. Edson  - abriu a palavra aos presentes informando as próximas reuniões do CON-
CIDADE e as fases do trabalho até o seu encerramento.
 Sr. Paulo -  questionou a possibilidade de verifi car as atas das reuniões anteriores da MZ8.
 Sr. Edson  - informou que foram reuniões do CONCIDADE e que as atas estão dispo-
níveis com a secretária do conselho.  
 Sr. Paulo -  enfatizou que a AR 2 deve dar mais atenção ao Pq. Imperador, que existem 
tubos na rua que foram deixados por uma obra e que o mato da praça está muito alto. 
Reclamou da situação do asfalto depois do tapa-buraco. Reclamou que a AR só olha 
até o Carrefour, e que eles deveriam ter um prazo para limpar o bairro.  
 Sra. Paola  - informou que vai ter reunião do OP no bairro dia 17 de maio.
 Sr. Paulo -  enfatizou novamente que gostaria que a AR viesse ver o mato, que está 
bem perto das crianças da escola.
 Sra. Luíza  - disse que o Imperador está fi cando um bairro perigoso, que alugam imó-
veis para os trabalhadores das obras, que 30 pessoas moram numa mesma casa, que o 
bairro virou área de comércio de drogas. 
 Sr. Paulo -  questionou novamente porque a PMC intima os donos de terrenos, mas 
não limpa o terreno público.
 Sra. Luíza  - questionou porque o IPTU chega rápido, mas a limpeza dos terrenos não 
e porque o Residencial Vila Verde recebe todos os melhoramentos e o Pq. Imperador 
não.
 Sr. Paulo -  agradeceu a presença da equipe da SEPLAN
 Sr. Edson  - agradeceu a presença de todos e o apoio do Sr. Carlos Alberto Ludovico 
pela cessão do espaço. Não tendo mais manifestações, encerrou a apresentação con-
vidando a todos para comparecer na Câmara Municipal quando da votação do PLG, 
encerra a reunião às 20h20. Eu, Daniela Ghilardi, lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
_______
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 23 de março de 2010 - continuação 
Aos vinte e tres dias do mês de março de dois mil e dez, com início às 19h10, na Nave 
Mãe Anísio Teixeira, Rua Carlos Gardel, nº 85, Região Jardim Fernanda II, Campinas/
SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade 
de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar conforme 
Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: Presidente 
do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Seplan: Karina Kubo; José Ricardo; Maria 
de Fátima F. Monzani; moradores e interessados: Elzito Tolentino Silva; Gilson Lopes 
da Silva; Francisca das Chagas Silva; Manoel Pereira da Silva; Valmir Sossai; Ângela 
Cruz Guirau; Mércia Trevisan; Aline de Souza Silveira; Maria José da Silva; Severina 
Josina da Silva e Maria Madalena Bento Neves.
O senhor presidente Alair inicia a reunião agradecendo a presença de todos, em es-
pecial o empréstimo do espaço, informa que trata-se de apresentação das diretrizes e 
propostas para a região, conjuntamente com uma reunião extraordinária do CONCI-
DADE.
Na seqüência foi feita a apresentação e aberta a palavra para o publico presente.
 Sr. Elzito - Itaguaçú I 
Disse está preocupado com as ocupações em área de risco, nascentes e enchentes. 
Orienta as pessoas a não construir em nascentes e lembrou-se que o rio Capivari-Mi-
rim nos últimos anos está fi cando cada vez mais ralo e que 5 nascentes foram soterra-
das, pediu ajuda no sentido de fi scalização ao SMMA.
 Alair:  agradeceu a consideração e destacou a SEHAB e a SMMA para encaminha-
mento
 Valmir - Itaguaçú I 
Deu a sugestão de tirar uma cópia impressa da apresentação para fi car com os mora-
dores e assim poderem discutir além destas reuniões.
 Sr. Elzito- Itaguaçú 
Perguntou como irá fi car o asfalto na região devido as fortes chuvas e o itinerário de 
ônibus
 Alair:  provavelmente nessa próxima semana será assinado um convenio com a PUC 
que deverá fazer parte do asfalto da região
 Maria Lúcia - Nova América 
Perguntou o que acontecerá em seu bairro
 Alair:  Nova América está fora da curva e terá uma adequação quanto ao uso, próximo 
haverá uma ZEIS de Indução na Fazenda Palmeiras e há uma APP será recuperada.
 Francisca - Itaguaçú 
Disse que sua rua é estreita e pediu para abrir-la, avisou sobre o risco de a chuva levar os 
carros nas ruas não asfaltadas e também destacou que em sua casa não há água e nem luz
 Alair : com o Plano da macrozona o traçado viário deverá ser regularizado.
Finalizando Alair fala da reunião no Marisa que estava agendada para o dia 22/03, que 
não aconteceu por falta de energia em toda a reunião e que será marcada uma nova 
reunião no Jardim Fernanda II, bem como outra aqui nesse local, que não teve muitas 
presenças por motivos da chuva, encerra a reunião às 19h40. Eu, Karina Kubo, lavrei 
a presente Ata.
____________________________________________________________________
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_______
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 29 de março de 2010 continuação 
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dez, com início às 19ho0, na Nave 
Mãe Leonel de Moura Brizola, Rua Durvalina Moura Fernão, s/nº, Região do Jardim 
Marisa II, Campinas/SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária 
do Conselho da Cidade de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum 
regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das se-
guintes entidades; Seplan - Edson Dias Gonçalves; moradores e interessados: Edson 
Benevides dos Santos; Márcia Maria; Yrimar Guedes da Silva; Edineia B. Nunes da 
Silva; Sandra Regina Gomes de Assis; Benedita Batista Nunes; Jilvan Ap. de Souza; 
José Alcides dos Santos; Antonio R. dos S. Silva; Sebastião dos Santos Silva; Elzito 
V. de Souza; Maria Zenaide Rocha da Silva e Sônia Mello Aceleno.
O senhor Edson Dias Gonçalves inicia a reunião, agradece a presença de todos Em 
seguida passa a fazer a explanação. Os moradores aparentaram não compreender exa-
tamente do que se tratava ou talvez não tendo dimensão do seu envolvimento com as 
propostas apresentadas. Finalizada a apresentação do trabalho, a manifestação dos 
presentes se ateve a problemas imediatos do bairro, a saber:
 Djavan  - queda constante do fornecimento de energia elétrica, que já havia inclusive 
inviabilizado a última reunião do Plano Local no bairro;
 Benedito Batista Nunes  - diz que a maioria das casas que as famílias em área de risco 
receberão é muito menor dos que as que moram e pergunta se podem aumentar assim 
que receberem as casas;
 Zezinho -  diz que quem mexer perde o seguro;
 Sr. Edson  - sugeriu que procurassem a Sehab para maiores esclarecimentos;
 Djavan  - pede para ver com a Secretaria de Educação a possibilidade de ampliação da 
Nave Mãe do Jardim Marisa para acolhimento da demanda, cada vez maior, da região.
Não havendo mais nada a tratar o Sr. Edson encera a reunião às 19h45. Eu, Maria 
Conceição Silvério Pires lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
________
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 05 de abril de 2010 -continuação 
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dez, com início às 19h25, no Nipo Brasi-
leiro Pedra Branca, Rua Antônio Belduchi, nº 116, Jardim Nova Merdedes, Campinas/
SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade 
de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar conforme 
Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: Presidente 
do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Seplan: Erica Moriconi Pacheco; José Ri-
cardo; moradores e interessados: Dirce S. R. Ogilara; Tiago Duarte da Conceição; José 
Carlos Duarte da Conceição; José Batista Pereira; Issao Kumagai; Francisco Augusto 
de Souza; José Otávio Bigalho; Pedro Eduardo Rechio; Ferdinando A. Portal; Luiz 
Antonio da Silva; Salvador O. Brotto; Luis Otavio Baptistini; Sérgio Satio Shimodo; 
Valdeci Rohuco; Flavio Constantino Gonçalves; Noemia s. Kumagai; José Luis de 
Brito; Gilberto T. Kuho; Takayuri Ogihara; Etuho Ogihara; Laura Akamo Ogihara; 
Milton S. Ogihara; Amauri Santa Rosa; Antonia Maria Cardoso; Jane F. M. S. Junco 
e Luis Carlos Junco Filho.
O Sr. Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Alair Godoy agradece a 
presença de todos, e especialmente aos Srs. Katsuo Morita pelo empréstimo do espa-
ço, as Sras. Noemia e Dirce, que colaboraram para viabilizar a reunião e ao Sr. João 
Otávio Bigatto pela participação da Associação Pedra Branca. Na seqüência foi feita a 
apresentação e aberta a palavra para o publico presente.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Questionou qual é o traçado do anel viário. 
 Alair : Explicou mostrando o slide qual é a proposta da PMC em processo de tratativas 
com o Governo do Estado. 
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Pediu mais detalhes sobre o perímetro urbano proposto, em especial da área que já era 
urbana anteriormente.
 Alair : Explicou que a intenção de se criar uma UTR especial para esta área é propor 
usos urbanos, atrelados ao meio rural. 
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou o que signifi ca zona 2 e zona 18 e quanto aos eixos viários.
 Alair : Explicou que zona 18 tem função de permitir usos que protejam esta faixa. A zona 
2 permite habitacional de maior adensamento e usos comerciais e serviço de âmbito 
mais local. Quanto aos eixos viários, explicou que a intenção é permitir usos atrelados 
ao rural, desde que com medidas mitigadoras do impacto a ser causado em seu entorno. 
 Dirce - produtora e moradora da região da Pedra Branca 
Perguntou como fi ca os licenciamentos ambientais, com a nova lei que municipaliza 
os mesmos.
 Alair : Explicou que o decreto de municipalização do licenciamento ambiental foi pro-
mulgado, mas ainda não foi regulamentado. Todavia, a idéia é adequar as exigências 
da CETESB ao nosso município. Para tanto está sendo renovado o convenio com o 
citado órgão, que por ter passado por um processo de eleições recente está sofrendo 
algumas mudanças neste momento.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou o que signifi ca baixa densidade.
 Alair : Explicou que é a exigência de lotes maiores. 
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou o que são as UTRs e sugere que a SP-73 seja o divisor de algumas delas.
 Alair : Explicou as divisas propostas e que sua criação é para posterior criação de 
regras específi cas.Considerou a proposta de utilização da SP-73 como divisa de UTR 
interessante. 
 Paulo - morador da região 
Perguntou se há previsão de duplicação da SP-73.
 Alair : Explicou que sim e em toda extensão, mas que a principal questão a ser tratada 
hoje é o uso do solo, uma vez que houve pleito por parte da Associação Pedra Branca 
diferente do que estabelece o Plano Diretor (PD). Destacou ainda que considerando 
os anseios trazidos a equipe técnica está buscando um equilíbrio entre o pedido e as 
diretrizes do PD.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Destacou que a proposta da Associação era uma região totalmente urbanizável, com 
regras rígidas, mas parece não ter sido considerada.
 Alair : Explicou que ao longo dos eixos viários principais e dentro das UTRs é neces-
sária a criação de regras específi cas. Num primeiro momento, atendendo as regras do 
PD seria urbanizável somente ao longo dos eixos viários. Isto porque precisamos ter 
cautela ao se permitir a urbanização, pois provavelmente representará o fi m dos usos 
rurais. A conta é simples: O preço da terra se eleva demais e o entorno não se sustenta 
rural. A proposta da PMC é a criação de mecanismos para a permanência do uso rural 

onde está.
 José Carlos - morador da região 
Ao se empreender nestas áreas hoje rurais a economia privada seria brigada a preser-
var. Não é mais interessante até mesmo para a cidade? Destacou não achar justo que 
os proprietários que não tem frente para a rodovia fi quem prejudicados.
 Alair : Explicou que precisamos dar condições e mecanismos de incentivo à produção 
rural.
 José Carlos - morador da região 
Colocou que a população residente nesta área é a parte frágil da balança e que as con-
trapartidas deverão constar do PLG.
 Alair : Concordou e destacou que este PLG está ainda em fase de elaboração e que 
será discutido com a população quantas vezes for necessário. Relatou que em 2007, 
durante o processo de aprovação de loteamento popular nas proximidades, o então Se-
cretário de Planejamento foi até a população da MZ6 que colocou que a implantação 
de loteamento de baixo padrão nas proximidades de produção agrícola era prejudicial 
e que tinham a intenção de permanecer produzindo. Com base nesse acontecimento 
procuramos buscar medidas mitigadoras de impactos de usos urbanos nas proximi-
dades desta área de produção rural. O que ocorre é que agora a população está com 
uma proposta diferente: permissão de urbanização. A “contra-proposta” que a PMC 
está trazendo concilia as diretrizes do PD com alguma coisa de urbanização - ao longo 
de eixos viários - pois o PLG é o detalhamento do PD. Todavia, podemos e devemos 
discutir mais este assunto e para tanto me comprometo a trazer via impressa de nossa 
proposta para uma próxima reunião a ser agendada com a população.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Explicou que não ocorreu esta mudança de raciocínio colocada pelo Sr. Secretário. O 
que houve foi um pleito para não acontecer aquele tipo de uso urbano na época do cita-
do loteamento, mas usos urbanos não eram mal vistos nem mesmo naquela época.
 Alair : Destacou que a comunidade, que fará parte do Conselho Gestor é a verdadeira 
guardiã do Plano, mas deve pensar com cautela quanto a esta proposta de urbanização, 
pois ela trará o fi m da produção rural e isso não pode acontecer, pois seria uma perda 
para o município.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Colocou que se permitirmos a urbanização para frentes de rodovias, os fundos destes 
imóveis serão impactos para as propriedades rurais. O rural já está degradado, portan-
to os empreendimentos deveriam pagar contrapartidas.
 Alair : Destacou que seria necessária a criação de um cinturão verde para mitigarem 
impactos e que as contrapartidas seriam melhorias para a região, incluindo reforço na 
segurança, melhoria nas vias. Destacou ainda que as contrapartidas não precisam vir 
somente de empreendimentos executados nesta área. Podem ser oriundas de empreen-
dimentos de outras áreas se as áreas improdutivas podem ser consorciadas. Colocou 
que a principal pergunta a ser feita é: A cidade quer manter esta porção do território 
como rural? Se sim deverá trazer mecanismos e incentivos para que isto ocorra sem 
que os proprietários fi quem prejudicados. 
 Paulo - morador da região 
Colocou que se a Macrozona 6 é atípica e, portanto, deveria ter legislação específi ca. 
Por exemplo: se há áreas improdutivas o lindeiro poderia cuidar.
 Alair : Explicou que a PMC pode aplicar a utilização compulsória ou consórcio inclu-
sive na área rural. 
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou se o fato de a PMC aplicar estes instrumentos não tornaria o processo mais 
moroso, a exemplo das diversas intervenções estatais pelo Brasil.
 Alair : Argumentou que nem toda intervenção estatal é defi ciente, tendo como exem-
plo a área do Reforma Agrária na própria Macrozona 6.
 Antonio - morador da região 
Reforçou que o documento da Associação enviado à PMC tratava de parâmetros cons-
trutivos, como baixa densidade, terrenos maiores, cuidados ambientais.
 Alair : Argumentou que os lotes sugeridos no documento são de 400,00m², ou seja, 
pouco maior que os do Swiss Park e não há propostas de amortecimento do empreen-
dimento para minimizar impactos ao seu entorno.
 Antonio - morador da região 
Perguntou se depois dos 10 anos, prazo este de validade do PLG, as diretrizes pode-
riam ser alteradas.
 Alair : Explicou que as revisões são feitas para validar diretrizes e corrigi-las quando 
for o caso, mas as propostas precisam ser abraçadas pela população que é que vai uti-
lizar a região e fi scaliza-la também. Destacou que qualquer mudança após a formação 
do Conselho Gestor deverá passar pelo crivo do mesmo em primeiro lugar.
 Antonio - morador da região 
Enfatizou o problema do rural engessar a região, citando a APA como exemplo.
 Alair : Argumentou que o importante é dar condições para aquele perfi l de uso existir. 
Até porque há questões que extrapolam a própria região e passam a ser interesse do 
município ou até da RMC. A APA é um exemplo disso, na questão hídrica.
 José Carlos - morador da região 
Perguntou se é possível estabelecer no PLG regras sufi cientes para a recuperação e es-
truturação da região, destacando que vê esta proposta como novidade no município.
 Alair : Concordou que é uma novidade e uma nova forma de enxergar a cidade. Ex-
plicou que o fato da Macrozona 6 ter características próprias é o que justifi ca a imple-
mentação de regras específi cas, além disso, nada impede a criação de regras cruzadas, 
como por exemplo: A liberação de coefi ciente de aproveitamento na MZ4 pode estar 
vinculada a pagamento de contrapartida a ser paliçada na MZ6.
 José Carlos - morador da região 
Perguntou se está prevista a fi gura da agro-indústria.
 Alair : Explicou que se a produção se adequar a o entorno sim. E para podermos cons-
truir esta redação precisamos da ajuda dos agricultores que entendem desta questão.
 José Luis de Brito - morador da Reforma Agrária 
Perguntou se está previsto acesso do anel viário para a Rod. Bandeirantes.
 Alair : Explicou que não, por ser vedado pela ARTESP. Porém estamos propondo que 
a Rod. Lix da Cunha passe a ter características urbanas.
 Paulo - morador da região 
Perguntou se está previsto acesso do anel viário para a SP-101.
 Alair : Explicou que não, por não se cruzarem.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou se está previsto acesso do anel viário para a região.
 Alair : Explicou que sim, ainda que indiretamente através de acesso de Vicinal pela 
Bandeirantes.
 Salvador - produtor e exportador de figo 
Perguntou qual a previsão para inicio de obras do anel viário.
 Alair : Explicou que no contrato de concessão está previsto para o 6° ano, todavia 
para que seja viável a ampliação de Viracopos deve iniciar logo, caso contrário a Rod. 
Santos Dumont não dará conta para a Copa do Mundo.
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 Amauri - morador da região 
Parabenizou as discussões e expôs que a grande preocupação inicial da Associação 
era o avanço de empreendimentos para dentro das áreas de produção. Colocou que 
representante da PMC participou das reuniões da Associação Pedra Branca quando 
foram discutidos os impactos e pressões imobiliárias advindas da implantação do anel 
viário, aeroporto e Swiss Park. 
 Alair : Explicou que no PD foi colocada a vocação agrícola da região, mas nem por 
isso podemos ignorar os efeitos dos equipamentos a serem instalados nas proximida-
des desta Macrozona.
 Antonio - morador da região 
Destacou que nem todos conseguem mais produzir, portanto precisa ser dada outra 
função para a terra. Alguns até querem vender as propriedades.
 Alair : Colocou que é importante conhecer todas estas questões para podermos propor 
soluções interessantes para todos os casos. Quanto a venda das áreas, é um perigo, pois 
descaracteriza a região como um todo.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Destacou que o estabelecimento de regras rígidas e contrapartidas voltadas para a 
recuperação ambiental esta descaracterização não ocorreria.
 Alair : Colocou que é preciso tomar cuidado com o que é medida de recuperação e o 
que é apenas discurso de empreendedor. A gestão ambiental no município é uma forma 
de cuidar do rural e já estamos percebendo melhorias. Precisamos dar seqüência neste 
processo e dar condições ao produtor.
 Antonio - morador da região 
Destacou que o próprio Prefeito alertou para que a população tenha cuidado com o que 
decidirem, pois é irreversível.
 Alair : Colocou que isto ocorre, pois as diretrizes são cravadas em lei, por isso a in-
serção de áreas no perímetro deve ser acompanhada de critérios muito sérios e justi-
fi cativas técnicas.
 Flávio - industrial da região 
Perguntou como fi cam as indústrias que não tem licença, mas já tem adequações am-
bientais.
 Alair : Explicou que a produção industrial não é permitida, mas as já adequadas pode-
riam ter estudos para avaliar sua permanência.
 Salvador - produtor e exportador de figo 
Perguntou se é possível estabelecer que o projeto da Singer tenha contrapartidas apli-
cadas nesta região.
 Alair : Explicou que pode ser que sim.
 Jane - moradora da região, nas proximidades da fábrica de postes 
Perguntou se a SMMA fi scaliza horários de trabalho e nível de ruídos.
 Alair : solicitou endereço para reportar a denúncia À SEMURB.
 Otávio Bigatto - Associação Pedra Branca 
Perguntou quais os próximos passos.
 Alair : Explicou que faremos mais estudos para nova conversa a se agendada.
O Sr. Alair agradeceu a presença de todos, informou a agenda das próximas reuniões, 
convidando a todos para participarem e nada mais havendo a tratar fi nalizou a reunião 
as 20h45. Eu, Érica Moriconi Pacheco lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
________
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 06 de abril de 2010 - continuação 
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dez, com início às 19h10, na Antiga Escola 
Friburgo, Região Rural do Friburgo, Campinas/SP, tem continuidade a trigésima nona 
Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, iniciada em 08 de mar-
ço, constatado o quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com 
representação das seguintes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto 
Godoy; Edson Dias Gonçalves; Déa Rachel G. Carvalho; Seplan: Maria Aparecida 
Castellani; Maria de Fátima F. Monzani; José Ricardo; moradores e interessados: Hé-
dio Ambrosio Junior; Gerson Shiafe; Zuca B. A. Serafi m e Jany Salles; 
O senhor presidente aguarda até as 20h20, constatada a presença de apenas quatro mo-
radores, resolve não apresentar os trabalhos da macrozona sete, mas que agendará em 
breve outra reunião, despede-se encerrando a reunião às 20h30. Eu, Maria Aparecida 
Castellani, lavrei a presente Ata.
____________________________________________________________________
________
 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 08 de abril de 2010 - continuação 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dez, com início às 19h15, no Salão Social 
do Condomínio Chácaras Gramado, Alameda das Tipuanas, nº 125, Gramado, Cam-
pinas/SP, tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da 
Cidade de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar 
conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: 
Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; Edson dias Gonçalves; Dirce 
Leme de Souza; Seplan: Anita M. A. Saran; José Ricardo; Maria de Fátima F. Monza-
ni; João Caetano; moradores e interessados: Dino José Pioli; Mário Handri; Marilene 
Laubenstein; Armando de Almeida Filho; Cleonice Cezarino Vieira; Gabriel Rapassi; 
Marcelo Goraieb; Renato Nunes Abua; José Francisco C. Santis; Alber Dias; Anto-
nio José Vieira; Átis Monteiro; Geraldo Armando Denadon; Mário Pereira; Evandro 
Lisboa Oliveira; Ligia F. R. Kanawat; João Fasina Neto; Almir I. Santos; Roberto An-
tonio Gobbo; Marco Antonio Ruzene; Nassy Balleira Neto; Edimilson Souza; Carlos 
César Francisco; Walter F. Lima Jr.; Edward Merlin Keppki; Caio G. Pereira; Eduardo 
Coelho; Amauri Santa Rosa; Christine Cut; Renato J. H. Ribeiro; Ricardo Capucci e 
Maria Helena Tobar.
O senhor presidente Alair inicia a reunião agradecendo a presença de representantes 
da Seplan e moradores da região.  Explicou que a reunião era para apresentar as propos-
tas para a macrozona 8 e passar para a fi nalização dos trabalhos dessa macrozona, que 
será posteriormente transformado em Projeto de Lei e encaminhado à Câmara para a 
aprovação. Em seguida apresentou as propostas em power point.  
 José Francisco - colocou que o Gramado será esgotado na estação Samambaia. As-
sim sendo solicitou que as Chácaras Samambaia tivesse um tratamento igual a outros 
loteamentos que possuem baixa ocupação. Alertou que já existe princípio de invasão 
e que isso se alastrar poderá comprometer a região criando um pólo de degradação, 
acabando com o cartão postal da cidade que é a entrada da cidade com esses condo-
mínios de alto padrão.
A intenção dos moradores é que o Loteamento Chácaras Samambaia seja incluído no 
perímetro urbano e que seja concedido um zoneamento de baixo adensamento.
 Alair-  explicou que essa proposta de inclusão no perímetro urbano do loteamento já 
foi estudado e discutido pela equipe que chegou a conclusão que não seria viável nesse 
momento. Além de que todas essas propostas já haviam sido analisado e aprovado em 
todos os Conselhos. Disse ainda que levará novamente para discussão da equipe técni-

ca porém se houver alteração deverá novamente ser aprovada em todos os Conselhos 
e Comunidade.
 José Francisco -  acrescentou que nas Chácaras Samambaia não existe mais vocação 
rural e tende a ser qualquer outra coisa que não rural.
 Mário -  Gostaria de saber da possibilidade real do esgotamento da região ser execu-
tado; e também como o Sr. Secretário está vendo a possibilidade implantação de algu-
mas alças de acesso aos bairros na Rodovia Heitor Penteado na altura dos semáforos.
 Alair -  Explicou que o esgoto está na diretriz da SANASA e caberá à ela falar a res-
peito da implantação.
Quanto ao problema do acesso, colocou que o semáforo foi implantado em 1991 e que 
deveria fi car por um período pequeno, pois existe um estudo para implantação de um 
viaduto no local.
 Marco -  Colocou que as pessoas que trafegam pela Rua Déa Hehardt Carvalho conhe-
cem bem o transtorno que é. Perguntou se existe projeto para melhorias, principalmen-
te para recapeamento do asfalto.
 Alair -  Explicou que o Plano da macrozona 8 tem como diretriz viária porposta de 
melhoria em todo o traçado da Rua Déa.
Quanto à manutenção não é objeto do Plano Local e será encaminhado à Secretaria de 
Serviços Públicos para as providências necessárias.
 Marcelo  - Solicitou ao Secretário autorização para apresentar um power point de um 
empreendimento. Como não foi autorizado por fugir do assunto da reunião, pediu a 
palavra para explicar que se tratava de uma proposta com conceito de novo urbanis-
mo. Solicitou, então, que a proposta fosse encaminhada para o CMDU, COMDEMA 
e CONCIDADE.
 Alair -  Justifi cou a não autorização da apresentação por se tratar de assunto fora da 
pauta da reunião. Explicou aos presentes que esse projeto a PMC já tinha conhecimen-
to, pois já havia sido protocolado e que estava em análise.
 Dino Pioli -  Preliminarmente agradeceu a PMC pelo apoio dado à Associação do Gra-
mado. Após solicitou que a equipe fi zesse um estudo de acesso ao Gramado. Colocou 
também que gostaria que fosse incluída no Plano Local, a construção de uma ponte 
na altura do nº. 1000 da Rua Déa Hehardt Carvalho e que também providenciassem a 
drenagem da referida rua.
 Alair -  Agradeceu a sugestão e disse que será incluída no Plano para discussão.
 Edimilson -  Falou que as necessidades de hoje são as mesmas de 10 anos atrás. Colo-
cou que na época da Prefeita Izalene foi protocolado solicitação de estudo do sistema 
viário. Disse que possui cópia do projeto da alça de acesso ao bairro que fazia parte de 
uma contrapartida da FEAC que não foi executada.
Colocou também o problema dos Cemitérios existentes na região. Gostaria de sugerir que 
se fi zesse uma diretriz para acesso aos Cemitérios independente da entrada do bairro.
 Alair -  Explicou que o sistema viário tem problema desde sua implantação e explicou 
novamente quais são as diretrizes para a Rua Déa Hehardt Carvalho. Quanto aos aces-
sos explicou que o projeto original não é possível mais se implantar por conta de uma 
adutora da SANASA executada no local.
Esclareceu que os Cemitérios se encontram na Macrozona 4 e que o acesso será ana-
lisado e será proposta solução nos estudos dessa macrozona.
 Átis -  Colocou que os moradores da Chácara Samambaia estão se sentido despresti-
giados, pois o Plano não contempla a inclusão do loteamento no perímetro urbano.
 Alair -  Colocou que irá discutir o assunto novamente com a equipe técnica.
 Almir -  Gostaria de saber sobre as datas das reuniões da Macrozona 4. Gostaria que o 
Sr. Secretário explicasse a relação dos loteamentos fechados e as macrozonas.
 Alair -  Colocou que existe solicitação do Ministério Público para estudo dos Lote-
amentos Fechados. Esclareceu que não existe vínculo, porém a possibilidade de se 
discutir simultaneamente com os Planos Locais.
 Maria Helena - Colocou que se falou muito em carros e vias, porém sua maior pre-
ocupação é com os pedestres. Esclareceu que muitos condomínios não fazem suas 
calçadas de acordo com a legislação. Existe materiais inadequados e muitas vezes a 
vegetação plantada nas calçadas difi culta a sua passagem.
 Alair -  Explicou que a PMC está implantando a acessibilidade em loteamentos novos. 
Nos já implantados estão tentando fazer as adequações.
 Edimilson -  Perguntou como a Prefeitura de Campinas está vendo a conurbação com 
Valinhos na altura do Gramado. 
 Alair -  Explicou que os projetos que envolverem a divisa deverá haver estudo em 
conjunto com as duas prefeituras - Campinas e Valinhos. 
 Eduardo Coelho -  Perguntou qual a expectativa para a implantação do projeto da 
Macrozona 8, e se é possível, a Associação dos Moradores do Gramado, solicitar o 
alargamento e melhorias na Rua Déa Hehardt Carvalho.
 Alair -  Explicou que para a implantação dos projetos para a Macrozona 8 deverá se-
guir um cronograma. Preliminarmente a aprovação das propostas com a Comunidade, 
posteriormente a elaboração do Projeto de Lei e encaminhamento à Câmara, depois 
de aprovado, coloca-se no Plurianual. Quanto as melhorias na Rua Déa Hehardt Car-
valho esclareceu que a Associação poderá fazer a parte tal solicitação através de um 
protocolo.
 Merlin -  Agradeceu a atenção do Sr. Secretário para com os moradores da região 
e acrescentou que a interligação que está sendo executada ao lado da Leroy Merlin 
deverá melhorar a questão do trânsito na região.
 Alair -  Explicou que melhorias no sistema viário já estão acontecendo o que deverá 
melhorar os problemas já relatados pela Comunidade local. Está sendo proposto um 
viaduto na Rodovia D. Pedro. As alças também estão sendo realizadas e deverão ser 
entregues em maio. A pista ao lado da Leroy fará a ligação de Campinas à Sousas até a 
Av. Antonio Couto de Barros. Haverá também um trevo saindo da Av. Carlos Grimaldi 
até a Rodovia D. Pedro. Esclareceu que todas essas obras já estão em andamento.
 Evandro -  Gostaria de saber se as áreas rurais das Chácaras Samambaia poderão ser 
parceladas.
 Alair -  Explicou que só poderão ser parceladas caso deixem de ser rurais.
 Alair-  Agradeceu presença de todos em especial o Sr. Geraldo Denadon, Sr. Dino Pioli e 
o Dr. Edwaldo Merlin Keppker pela atenção, colocando a Secretaria à disposição e que 
dará seqüência a implantação do Plano da Macrozona 8. E nada mais havendo a tratar 
encerrou a reunião às 20:30 horas. Eu, Anita M. Aleixo Saran, lavrei a presente Ata.
______________________________________________________________

 ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 09 de abril de 2010 - continuação 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dez, com início às 19h05, na Nave Mãe 
Anísio Teixeira, Rua Carlos Gardel, nº 85, Região Jardim Fernanda II, Campinas/SP, 
tem continuidade a trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade 
de Campinas, iniciada em 08 de março, constatado o quorum regulamentar conforme 
Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entidades: Poder 
Executivo - Edson Dias Gonçalves; Seplan; Erica Moriconi Pacheco; Maria de Fátima 
F. Monzani; João Caetano; moradores e interessados: Geraldo José Silveira; Gilson 
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Lopes Silva; Sara Lombardi; Mônica Sara Pinheiro Faria; Sidnei C. Silva; Luis Carlos 
do Carmo; Gabriel Rapassi; Valdecir A. Souza; Maria de Fátima Cândido; Antonio 
eugênio Luiz; Waltenci Rosa de Oliveira; Julieta Leite da C. Oliveira; Luiz Ricardo 
Ribeiro; Maria Luiza Silva; Zulmira Alves Azevedo Mineiro; Zurleide Santana Gon-
çalves; Adilson Sebastião Almeida; Cileide R. Campos; João Otávio Campos; Odalino 
de Souza Lima e Manedes Inácio de Farias.
O Sr. Edson inicia a reunião agradecendo a presença de todos em especial a Sra. Simo-
ne Oliveira, diretora da Nave Mãe, pelo empréstimo do espaço. Destacou que se trata 
de uma nova reunião, pois a anterior teve problemas devido às chuvas. Na seqüência 
foi feita a apresentação e aberta a palavra para o publico presente.
 Luis 
Perguntou se a curva de ruídos atinge o Jd. Fernanda e se o mesmo será desapropriado.
 Edson : Explicou que está sim sob a curva, mas não será desapropriado. Todavia as 
residências que ali permanecerem deverão receber tratamento acústico.
 Manuel Ignácio - Morador do Jd. Itaguaçú II 
Colocou que o Prefeito prometeu regularizar o bairro, com apoio e acompanhamento 
da SEHAB. Colocou ainda que, embora a ampliação do aeroporto seja boa para o país, 
há risco de acidentes no bairro, por estarem tão próximos. Portanto deve ser avaliado 
o que é melhor, mas se a decisão for desapropriar que tenha local previsto para recep-
cionar a população.
 Edson : Argumentou que a área será regularizada e o mercado irá comprando as áreas 
de moradia e alterando o uso habitacional para usos condizentes com a proximidade 
do aeroporto. Todavia os proprietários teriam assim condições de se inserirem no mer-
cado imobiliário formal.
 Sara 
Perguntou se este mercado formal não pode não querer uma única casinha e esta fi car 
isolada e ainda com os prejuízos do ruído.
 Erica : Explicou que para que isso não ocorra está sendo criada o Plano Urbanístico 
que vai obrigar que os empreendedores tratem dos módulos como um todo.
 Edson : Destacou a vantagem desta mudança de usos que é a geração de empregos.
 Antonio 
Perguntou se a área destacada como ZEIS é para a PMC reassentar pessoas. Questio-
nou ainda se todos os moradores da área indicada em rosa cabem na área amarela.
 Edson : Explicou que não. Esta área é para remoções prioritárias.
 Manuel Ignácio - Morador do Jd. Itaguaçú II 
Questionou quantas pistas serão no total.
 Edson : Explicou que no fi nal serão três (duas novas e uma antiga), mas neste momen-
to é apenas a construção de uma nova.
 Patrícia 
Questionou sobre o asfalto.
 Edson : Explicou que não é assunto de PLG, mas irá verifi car com Secretaria de Infra-
Estrutura.
 Alaíde 
Destacou que como já morou ao lado do aeroporto pode afi rmar que é terrível o ba-
rulho que faz.
 Edson : Explicou que não é assunto de PLG, mas irá verifi car com Secretaria de Infra-
Estrutura.
 Zuleide 
Colocou que foi ótimo conhecerem o PLG, mas estavam penando que seria tratada a 
questão do asfalto nesta reunião.
 Edson : Explicou que as melhorias da região estão atreladas ao PLG, mas as ações 
imediatas são de competência da Secretaria de Infra-Estrutura e o questionamento 
será levado até eles.
O Sr. Edson agradeceu a presença de todos, informou a agenda das próximas reuniões, 
convidando da todos para participarem e fi nalizou a reunião as 20h45. Eu, Érica Mo-
riconi Pacheco, lavrei a presente Ata.
 

 ALAIR ROBERTO GODOY 
 Presidente - Concidade 

  

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
  

  ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 17 de março de 2010 
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dez, realiza-se no 19º andar, Sala 
Milton Santos, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP, a quadragésima 
primeira Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, com inicio às 
18h45, constatado o quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, 
com representação das seguintes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Ro-
berto Godoy; Associação Produtores Rurais e Moradores Bairro Pedra Branca - Paulo 
Lourenço Sobrinho eTiago Duarte da Conceição (suplente); Associação Moradores e 
Amigos do Jardim chapadão - Vânia Lando de Carvalho; Sindicato dos Trabalhadores 
da Unicamp - Marcílio Ventura; Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 
- Di Stefano Mariano (suplente); Sinduscon - Maria rita Silveira de Paula Amoroso; 
ACIC - Gilberto Antonioli; IAB - Alan Cury (suplente); COMDEMA - Ney Hoff-
mann e Dea Rachel E. Carvalho (suplente); Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - Walquíria Sonati; Conselho do Orçamento Participativo - Jason Goulart; 
Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - Juarez Bispo Mateus; PROESP - José 
Salomão Fernandes (suplente); Associação Civil de Defesa do Meio Ambiente - José 
Luiz Vieira Muller e Fernanda B. Palhares (suplente); SOS Mata Santa Genebra - 
Yuko Okamura (suplente); Unicamp - Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib; Poder 
Executivo - Elvira Maria Fernandes Britto(suplente); Rosana Guimarães Bernanrdo: 
Edson dias Gonçalves( suplente); José Luiz Nadalin; SEPLAN - Maria Célia Moura 
Martins.
 Pauta:  
1. Aprovação das Atas: 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias e 38ª e 40ª Reuniões Extraor-
dinárias;
2. Apresentação das Diretrizes da Macrozona 7.
O senhor presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos. Reportando-se ao 
primeiro item aprovação das Atas, o senhor presidente pergunta se todos leram as Atas 
enviadas previamente, colocadas em votação as Atas da 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias 
foram aprovadas por unanimidade e as das 38ª e 40ª Reuniões Extraordinárias foram 
aprovadas pela maioria, com um voto contrário do conselheiro Ney e uma abstenção 
do conselheiro Yuko. O conselheiro Ney pede a palavra e questiona que nas Atas não 
há relatos das discussões referentes à apresentação das macrozonas. O senhor presi-
dente informa que esta no regimento interno colocar apenas a súmula das falas nas 
Atas. Em seguida procede a apresentação das diretrizes da macrozona sete. Após abre 
a palavra aos conselheiros. O conselheiro Sidney pergunta se na macrozona sete existe 
traçado para o TAV, e se vai mudar o zoneamento. O senhor presidente fala que existe 
uma proposta inicial, mas é prematuro falar neste momento, pois o traçado ainda não 
está defi nido. Quanto ao zoneamento informa que a equipe técnica da Seplan esta 

estudando. O conselheiro Mohamed fala que a questão do trem com o terminal vai 
ter um crescimento populacional, como fi ca? O senhor presidente diz que a discussão 
proposta é não parar no centro, o que garante Campinas/Centro viabilidade tem que 
mudar o modal passageiro e carga. O conselheiro José Salomão pergunta como vai 
fi car o bairro Helvetia e os manancias. O senhor presidente diz que pelo Decreto novo 
não irão mexer no bairro, a área rural vai permanecer, ressalta que na proposta antiga 
atingiriam dezenove nascentes e nessa proposta apenas seis. O conselheiro Marcílio 
quer saber sobre o sistema viário. O senhor presidente informa que a estrada velha de 
Indaiatuba (Rodovia Lix da Cunha) vai ser melhorada, os usuários do Friburgo pode-
rão utilizar esse acesso para o centro. O conselheiro Jason fala que o traçado viário 
depende de acordo com o Estado, que está acontecendo o EIARIMA, quer saber como 
o traçado interfere no TAV. O senhor presidente diz que primeiro é preciso ter garantia 
do que vai acontecer com o Aeroporto, ainda está na fase de proposta. O conselheiro 
Ney pergunta se o Plano de Gestão da macrozona sete é baseado na expansão do Ae-
roporto, quer saber se não acontecer a expansão do Aeroporto o trecho do anel viário 
com a ARTESP se mantém. O senhor presidente diz que acontece do mesmo jeito.
Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerra a reunião às 20h30. Eu, 
Maria Célia Moura Martins, lavrei a presente Ata. 
_______________________________________________________________
 ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 19 de março de 2010 
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dez, realiza-se no Salão Vermelho, 
Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP, a quadragésima segunda Reunião 
Extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, com inicio às 19h10, constatado 
o quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação 
das seguintes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; So-
ciedade Amigos do Bairro Satélite Íris IV - Cecílio Serafi m dos Santos; Associação 
de Moradores Núcleo Residencial Philadelphia - Luiz Fernando da Cruz; Associação 
Moradores e Amigos do Jardim chapadão - Vânia Lando de Carvalho; Sindicato dos 
Trabalhadores da Unicamp - Marcílio Ventura; Sindicato dos Engenheiros no Estado 
de São Paulo - Celso Rodrigues; Cooperativa de Processamento de Materiais Reciclá-
veis - Sidney Roberto Morelli; IAB - Débora Frazatto; AEAC - Augusto F. de Barros 
Pimentel; COMDEMA - Ney Hoffmann e Dea Rachel E. Carvalho (suplente); CMDU 
- Walquiria Sonati; Conselho do Orçamento Participativo - Jason Goulart Nunes; Con-
selho Municipal de Trânsito e Transporte - Juarez Bispo Mateus; Associação Civil de 
Defesa do Meio Ambiente - José Luiz Vieira Muller e Fernanda B. Palhares (suplen-
te); Poder Executivo - Paulo Sérgio Garcia de Oliveira; Rosana Guimarães Bernardo; 
Edson dias Gonçalves (suplente); SEPLAN - Maria Célia Moura Martins e Daniela 
Ghilardi.
 Pauta : 
1. Apresentação dos Trabalhos do Plano Local de Gestão da Macrozona 9.
2. 
O senhor presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explicando que 
trata-se de reunião conjunta com a presença de três Conselhos: Concidade; CMDU e 
COMDEMA, para discussão das propostas fi nais do Plano Local de gestão da Ma-
crozona 9. Sugeriu dinâmica da reunião se desse da seguinte forma: Primeiramente 
seria feita uma breve apresentação das propostas e posteriormente aberta a palavra aos 
conselheiros. Na seqüência convidou o conselheiro e vice-presidente do Concidade 
Cecílio para compor a mesa e auxiliar nas inscrições para falas.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Faz os seguintes questionamentos:
- em relação às diretrizes ambientais: 
- as ciclovias serão vocacionadas para lazer ou para transporte? A dúvida se dá, pois as 
ciclovias não apareceram na estruturação viária.
- Foram propostos 10 parques públicos, mas não há detalhamento de nenhum deles. 
Qual o impacto que estas áreas trarão no que se refere à mobilidade urbana do entorno?
- Qual é o conceito da via verde, proposta.
- Entende ser relevante o percentual de 18% de áreas verdes conseguido com o Plano, 
mas há possibilidade de aumento desta porcentagem?
- em relação às diretrizes de uso e ocupação do solo: 
- Há ação articulada para suprir falta de determinados equipamentos públicos, como 
os da Assistência Social na região do Parque da Mata?
- Os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida são aprovados ou estão 
em análise?
- A diretriz estabelecida no Plano Diretor é a de fortalecer o subcentro do Padre An-
chieta. O que está sendo proposto para isso ocorrer? Há outros subcentros propostos?
 Paulo Sérgio : Explicou que a ciclovia está estabelecida dentro do sistema de lazer. 
Por acompanharem os cursos d’água, são planas e portanto de agradável utilização, 
mas também servirão como meio de transporte. Já os parques têm diversas funções 
e a intenção é que o detalhamento seja feito em conjunto com a comunidade. A via 
verde é um conceito defi nido no Plano Diretor, todavia não havia sido estabelecida 
nenhuma via verde na macrozona 9, e é o que está sendo feito neste momento ao se 
destacar a Avenida Comendador Aladino Selmi como tal. Já em relação o percentual 
de áreas verdes, explica que novos empreendimentos deverão destinar áreas verdes 
quando da aprovação, o que fará com que a percentagem aumente. Para concluir fez 
um cálculo rápido, arredondando o numero de habitantes para 100.000 e dividiu a área 
verde total estabelecida no PLG por esta população o que levou a um valor de quase 
56m² de área verde por habitante, sendo este um número bastante superior ao mínimo 
sugerido pela OMS.
 Alair : Explicou que a ciclovia está estabelecida tanto para lazer quanto para transpor-
te. Exemplifi cou com o caso da Avenida Comendador Aladino Selmi que já tem em 
seu projeto executivo a previsão de ciclovia. Está será uma diretriz geral no PLG. Já 
existe também a ciclo faixa de Amarais ao centro. Quanto aos equipamentos públicos 
o que se pretende é a readequação de espaços comunitários para melhorar a efi cácia. 
Quando da aprovação de novos empreendimentos serão previstos equipamentos públi-
cos que tenham carência no local. O subcentro do Padre Anchieta existe e para forta-
lecê-lo foi construído o OS Metropolitano, praça de esportes e já existem ali diversos 
outros equipamentos que atraem as pessoas para esta região. A existência de uma 
região de zona 11 contígua a este subcentro dá suporte e sustentação para que ele se 
fortaleça ainda mais. O mesmo ocorre com os demais corredores de zona 11 propostos 
para as diversas áreas da macrozona.
 Ney - Representante do COMDEMA e CONCIDADE 
Abre mão de sua fala, pois Paulo Sérgio esclareceu a duvida que tinha na fala ante-
rior.
 Hélio Shimizzu - Representante do COMDEMA 
Cita a Agenda 21 local e pede acesso as propostas constantes do PLG para que o Con-
selho possa avaliar devidamente.
 Alair : Explicou que a apresentação estará disponível no site a partir de segunda fei-
ra.
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 Paulo Sérgio : Estamos cumprindo uma meta da Agenda 21, que é a discussão, parti-
cipação e elaboração de metas para melhoria da região.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Não tem uma pergunta específi ca, mas destaca a necessidade de discussões nos Con-
selhos. Sugere estudo mais aprofundado dos problemas causados por acidentes por 
transporte de cargas perigosas. Coloca ainda a necessidade da presença dos demais 
Conselhos (educação, saúde,...). As discussões intra e entre Conselhos são muito pro-
dutivas. Quanto ao projeto de macrodrenagem do Ribeirão Quilombo, coloca que ain-
da não há dados no COMDEMA, portanto questiona o que é este projeto, como e com 
que verba irá acontecer, já que há tanto tempo se fala nesse assunto e até o momento 
nada ocorreu. Questiona se não há vazios urbanos na MZ9, pois não foram citados. 
Acrescenta que o Ministério Público deveria participar destas discussões destes as-
suntos.
 Alair : Explicou que o mapeamento de acidentes por transporte de cargas perigosas 
servirá para determinação de ações conjuntas com a concessionária que opera a ro-
dovia. As medidas de contenção já são estabelecidas tanto pela ABNT quanto pelo 
INMETRO. Transporte de cargas perigosas envolve critérios de transportes o que não 
cabe ser defi nido no PLG, mas prever pontos de contenção no PLG é valido. Quanto 
a participação de Conselhos cita a pouca presença de membros do três Conselhos 
convidados e alerta a responsabilidade que é adquirida ao se fazer parte de um Conse-
lho. Com relação aos vazios urbanos, esclarece que Vazio urbano é uma coisa, lei de 
Planos Urbanísticos é outra. Esta ultima tem como objetivo ordenar o território com 
conhecimento e consentimento da PMC, é um assunto amplamente discutido quando 
da elaboração do Plano Diretor tanto pela comunidade quanto pelo Ministério Pú-
blico. Além disso, ressalta que as discussões são públicas com convocação realizada 
pelo DOM e internet, portanto os promotores do Ministério Público podem participar 
sempre que julgarem necessário. A macrodrenagem do Ribeirão Quilombo está sen-
do tratada com a participação de diversas Secretarias. É um projeto que necessita de 
licenciamento ambiental e, portanto será apreciado pelo COMDEMA no momento 
oportuno. O PLG está apenas incorporando alguns conceitos básicos.
 Sidnei - Representante da Remodela e membro do CONCIDADE 
Pergunta se estão previstas faixas exclusivas para motos e propõe que empreendi-
mentos novos se preocupem com reaproveitamento de águas pluviais e redução de 
consumo energético. Nessa região há duas cooperativas de reciclagem: uma no Parque 
Via Norte e outra na região de Aparecidinha, em paralelo estão sendo estudados os eco 
pontos, portanto pede que a associação de cooperativas participe deste processo.
 Alair : Explicou que as faixas exclusivas para motos não são previstas no Código Na-
cional de Transito (CNT). Ocorreu uma experiência em São Paulo não bem sucedida de 
implantação destas faixas. O que deveria ter ocorrido, e houveram diversos pareceres 
nesse sentido, era a proibição de circulação de motos entre faixas, mas isso é assunto 
pertinente ao CNT. De acordo com o próprio CNT motocicleta tem motorização, portan-
to não carece de faixa exclusiva, diferentemente do que ocorre com as bicicletas.
A proposta de reaproveitamento de águas pluviais e redução de consumo energético 
é ótima, mas não cabe no PLG e sim no Código de Obras, que está em processo de 
revisão dentro do Grupo de Estudos de Legislação Urbanística (GELU).
 Paulo Sérgio : Explicou que o objetivo dos eco pontos é ordenar o despejo clandesti-
no de pequenos geradores. É um projeto sob a coordenação da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos e, portanto levará a proposta de participação da associação de 
cooperativas no processo.
 Cecílio -membro do CONCIDADE 
Perguntou sobre a possibilidade de implantar diretriz viária da Av. Transamazônica 
ligando ao anel do Nóbrega que se interliga com a John Boyd Dunlop.
 Alair : Explicou que esta área pertence a macrozona 4 e que os trechos apresentados 
da Av. Transamazônica e da Mal. Rondon foram apenas para apresentar a ligação da 
MZ 9 com o restante da cidade.
 Gabriel -membro do CMDU 
Parabeniza a apresentação, questiona se está prevista a expansão do TIC e coloca a 
importância de ZEIS de indução nesta região, que é a única área para moradia de baixa 
renda na região norte do município, com economia tão dinâmica. Pergunta se está pre-
vista a melhoria da ligação entre o Boa Vista e o Padre Anchieta, que hoje é precária.
 Alair : Explicou que a expansão do TIC é um pouco complexa, mas o que podíamos 
fazer para que seja viável fi zemos, ou seja, mantivemos do zoneamento apropriado, 
todavia, trata-sede área da antiga FEPASA, com posse do Estado. Quanto as diretrizes 
viárias está sendo proposta a melhoria do viário ao longo da linha do trem e ligação 
com a Avenida João Paulo VI, além de marginais à área do Boa Vista, quando for 
ocupada, pois hoje é horta.
 Jean Fernandes -representante da Associação Brasileira de Imprensa e membro 
do COMDEMA 
Colocou que embora a idéia dos eco pontos seja boa, pergunta se não pode ocorrer 
descarte de resíduos vindos dos municípios vizinhos.
 Paulo Sérgio : Considerou a colocação pertinente e a questão será levada para o grupo 
que trata dos eco pontos.
 Ney - Representante do COMDEMA e CONCIDADE 
Questiona se ao se alterar o zoneamento de comercial para residencial será mantido o 
percentual de áreas verdes propostos pelo PLG, ou seja, ainda que com o adensamento 
possível de ocorrer. Questionou também qual a garantia de que o zoneamento proposto 
será respeitado, já que o anterior não foi seguido, o que pode ser confi rmado com a 
presença de residências em áreas industriais.
 Sidnei - Representante da Remodela e membro do CONCIDADE 
Pede aparte para sugerir a exigência de arborização nos novos empreendimentos.
 Paulo Sérgio : Colocou que é difícil prever a população futura, por isso fez as estima-
tivas com uma boa margem de segurança. A exigência de 20% de áreas verdes para 
novos empreendimentos também vem para tentar suprir a “demanda” a ser gerada por 
possível adensamento. Alerta que chegar a este percentual não foi tarefa fácil, já que é 
uma região de ocupação antiga.
 Ney - Representante do COMDEMA e CONCIDADE 
Questionou se as hortas estão dentro do cálculo de áreas verdes.
 Paulo Sérgio : Explicou que não, pois são áreas particulares. O que está proposto é o 
incentivo para que permaneçam com hortas, mas com ciência de que com o tempo será 
inevitável sua ocupação com usos urbanos.
 Alair : Explicou que ao se analisar novos empreendimentos será exigido o percentual 
de 20%de áreas verdes, fi cando garantido o percentual, ainda que ocorrido o adensa-
mento. Quanto ao zoneamento esclareceu que a ocorrência de habitações em áreas 
industriais e resultado de uma incoerência da lei de EHIS, que antes da promulgação 
do Plano Diretor podia ser implantado em praticamente qualquer lugar da cidade. 
Esclarece que além do ajuste de zoneamento as EHIS só poderão ser implantadas nas 
áreas delimitadas como ZEIS. Outra importante ferramenta de fi scalização da região 
será a formação do Conselho Gestor do PLG, que vai acompanhar a implementação do 
PLG, fi scalizar inclusive as ações da própria PMC. Esta é uma ferramenta preconizada 

pelo Estatuto da Cidade: Implementar o PLG de forma participativa. 
 Juarez - Membro do CONCIDADE 
Colocou que antigamente primeiro se ocupava uma determinada região e só depois 
se pensava como abastecê-la, levar transporte e equipamentos públicos. Agora a im-
plantação de novos empreendimentos é feita de forma mais organizada e isso só traz 
vantagens à população. A preocupação atual é como tirar carros das ruas, que não 
darão conta de absorver o numero crescente de veículos. Portanto é preciso pensar em 
ações para que a cidade não fi que estagnada, e para preservação do meio ambiente, 
tais como, transporte público, corredores exclusivos para ônibus, meios de transporte 
alternativos.
 Alair : Explicou que esta é uma preocupação muito relevante no momento.
 Jazon - Membro do CONCIDADE e do OP 
Parabeniza a idéia de reunião conjunta entre os três Conselhos e destaca que o espaço 
virtual interconselhos deve ocorrer na prática, pois isso fortalece a opinião popular. 
Quanto aos parques propostos, entende que são dois parques existentes e outros oito 
a serem criados, mas questiona especifi camente quanto ao futuro empreendimento a 
ser realizado na gleba do Parque Maria Helena proposto que terá a obrigação de doar 
50% de área para a implantação do parque. Neste caso deverá doar mais 20% para 
manutenção de áreas verdes?
 Paulo Sérgio : Por se tratar de sub bosque em formação dentro de área particular, uma 
alternativa seria a desapropriação da gleba, mas isso traria um ônus que a PMC não 
teria condições de arcar, portanto, o que se propôs é essa doação de 50% inclusive com 
implantação do parque, podendo o restante ser ocupado.
 Jason - Membro do CONCIDADE e do OP 
Perguntou se a ZEIS de indução é delimitada para abrigar o contingente de população 
a ser removido de áreas de risco.
 Alair : Explicou que a ZEIS de indução está delimitada tanto para abrigar o contingen-
te de população a ser removido de áreas de risco quanto para demanda futura.
 Sidnei - Representante da Remodela e membro do CONCIDADE 
Pergunta como fi ca a questão de assoreamento de lagoas em decorrência de movimen-
to de terra, a exemplo do que ocorreu em Sousas.
 Alair : Explicou que o assoreamento citado como exemplo teve motivos mais com-
plexos, como o próprio CONGEAPA verifi cou. Sem dúvida a fi scalização é uma pre-
ocupação relevante, mas ambas devem existir: 1° Garantir 20% de áreas verdes e 2° 
fi scalizar a implementação do PLG, sendo que para isso teremos o Conselho Gestor.
 Carlos Chiminazzo - membro do CONCIDADE 
Parabeniza os Secretários presentes e ressalta que foi autor da lei municipal que obriga 
a utilização de água de chuva.
Para fi nalizar o senhor presidente Alair agradece a presença de todos, informa a agen-
da das próximas reuniões, para os dias 26 e 31 de março e 12 de abril, às 18h30, neste 
mesmo local convidando a todos para participarem. Na seqüência o Sr. Cecílio convi-
da a todos para participarem do Fórum de Transporte que ocorrerá no dia 20/03/2010. 
Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerra a reunião às 20h55. Eu, 
Érica Moriconi Pacheco lavrei a presente Ata.
_______________________________________________________________
 ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 26 de março de 2010 
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dez, realiza-se no Salão Ver-
melho, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP, a quadragésima terceira 
Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, com inicio às 19h15, 
constatado o quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com 
representação das seguintes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto 
Godoy; Centro Comunitário Jardim Amazonas - Alfredo Luiz Bonardo; Sociedade 
Amigos do Bairro Satélite Íris IV - Cecílio Serafi m dos Santos; Associação Produtores 
Rurais e Moradores Bairro Pedra Branca - Paulo Lourenço Sobrinho e Tiago Duarte 
da Conceição(suplente); Associação Moradores e Amigos do Jardim chapadão - Vâ-
nia Lando de Carvalho; Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp - Marcílio Ventura; 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - Celso Rodrigues; Cooperativa de 
Processamento de Materiais Recicláveis - Sidney Roberto Morelli; IAB - Débora Fra-
zatto e Alan Cury (suplente); AEAC - Augusto F. de Barros Pimentel; AREA - Denis 
R. Castro Perez; COMDEMA - Dea Rachel E. Carvalho (suplente); Associação Civil 
de Defesa do Meio Ambiente - José Luiz Vieira Muller e Fernanda B. Palhares (su-
plente); Poder Executivo - Kelly Regina Vavassoura Correia; Paulo Sérgio Garcia de 
Oliveira; Júlio César Tosello(suplente); José Luiz Nadalin; Marcelo Alexandre Julia-
no; Dirce Leme de Souza; SEPLAN - Maria Célia Moura Martins e Daniela Ghilardi; 
convidados: Maria da Paz P. da Silva; Átis Monteiro; e Amauri Santa Rosa.
 Pauta:  
1. Apresentação dos Trabalhos do Plano Local de Gestão da Macrozona 8.
O senhor presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explicando 
que trata-se da 43° reunião do CONCIDADE, 51° reunião do CMDU conjunta com 
reunião do COMDEMA. Explicou que trata-se de reunião conjunta para apresentação 
do PLG MZ8 para que os respectivos Conselhos analisem e façam críticas e sugestões. 
Passou então a palavra ao Sr. Paulo Sérgio, Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
presidente do COMDEMA que destacou a importância da presença dos conselheiros 
nesta reunião que vai tratar de assuntos pertinentes a macrozona 8.
Em seguida o senhor presidente passou a fazer os informes e convites:
- Em função das chuvas as reuniões com a comunidade para tratar do PLG da Macro-
zona 7 tiveram problemas em ocorrer no Jardim Marisa, pois faltou luz e no Jd. Fer-
nanda, portanto as reuniões foram novamente agendadas para dias 29 de março e 09 
de abril respectivamente, sendo que esta última ocorreu, mas com pouca participação 
devido ao mau tempo.
- Diante da situação ora colocada, as reuniões seguirão a seguinte agenda:
29/03/2010 - Reunião no Jd. Mariza - MZ7
31/03/2010 - Reunião no Salão Vermelho - CONCIDADE, CMDU e COMDEMA 
- MZ7
05/04/2010 - Reunião no Jd. Nova Mercedes - MZ6
06/04/2010 - Reunião no Friburgo - MZ7
08/04/2010 - Reunião no Gramado - MZ8
09/04/2010 - Reunião no Jd. Fernanda - MZ7
- O calendário acima exposto será encaminhado aos conselheiros por e-mail.
Na seqüência é iniciada a apresentação da macrozona 8, e antes de abrir a palavra 
aos demais, o Sr. Alair informou que foi enviado pela conselheira Márcia Correa uma 
correspondência fazendo considerações sobre a Presidência e que este assunto será 
debatido em reunião ordinária do Conselho. Colocou ainda que as Diretorias dos Con-
selhos foram eleitas na forma de seus regimentos. Chamou então o conselheiro Cecílio 
para fazer parte da mesa e abriu a palavra aos demais.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Alphaville está saturada, porém outros lo-
teamentos irão descartar ali seus esgotos. Se hoje não está dando conta, como fi cará a 
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situação daqui há alguns anos? Devemos ainda considerar a questão ambiental, já que 
o transbordo de esgoto na rua 1 do Jd. Miriam ocorre próximo a uma área de praça.
 Paulo Sérgio : Colocou que levantaremos a questão com a SANASA.  
 Alair : Explicou que a ETE Alphaville está trabalhando dentro de sua capacidade.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Pergunta se os conselheiros terão acesso aos dados da SANASA para comprovar esta 
capacidade, por escrito.
 Alair : Informou que iremos solicitar estes dados à SANASA.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Percebeu dois problemas na estruturação viária apresentada:
1) O acesso à região do Gramado é muito complicado. Há estudos para melhoria deste 
viário? Está sendo considerada a situação real de pouco espaço para ampliação?
2) Há vários pontos de alagamento nesta macrozona. Há diretrizes para solucionar este 
problema, não só nesta macrozona, mas no município como um todo?
 Alair : Expõe novamente o slide que demonstra o viário proposto para a região do Gra-
mado e informa que o alargamento proposto é o possível, considerando as difi culdades 
e o espaço existente para esta obra.
 Paulo Sérgio : Expõe novamente o slide sobre vegetação para informar que a área da 
Bacia do córrego São Quirino tem uma série de estudos exigidos pelo Ministério Pú-
blico, pois em 2003 ocorreram 3 mortes no Parque Imperador, por causa de enchentes. 
O que foi constatado é que estas residências que sofreram alagamento estão situadas 
na margem do córrego. Todavia, para que fosse aprovado o loteamento Alphaville 
Dom Pedro, foi necessário que elaborassem um Plano de Ocupação da Bacia do São 
Quirino. Para tanto foi feito um levantamento de várzeas, APPS e proposta a execução 
de 9 reservatórios de contenção de cheias. O Alphaville Dom Pedro executou dois 
deles e ampliou o tubulão de vazão de águas que fi ca sob a linha do trem. As diretrizes 
deste Plano de Ocupação de Bacia serão incorporadas no PLG MZ 8 e com isso a 
construção dos demais reservatórios passa a ser obrigatória quando um novo empre-
endimento for ser implantado.
Há ainda mais dois barramentos de controle de cheia previstos na área da FEAC e 
estamos avaliando se será necessário mais algum. Há uma pequena bacia com pes-
queiros fora do Alphaville I e lagos dentro do citado loteamento que são propícios para 
o desenvolvimento deste papel, desde que tenham condições adequadas de segurança 
para que não ocorra rompimento de barragem. No Miriam há uma situação parecida 
e no Xangrilá também.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Há ponto de inundação também no Jd. Miriam. A Lagoa citada não desempenha este 
papel hoje?
 Paulo Sérgio : Os alagamentos que ocorrem no Jd. Miriam são em função de pro-
blemas de drenagem da rodovia. Essa questão está sendo tratada em conjunto com a 
concessionária.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Não há equipamentos de saúde, esporte e lazer na macrozona. O que está sendo pre-
visto?
 Alair : Explicou que hoje o atendimento se dá em locais distantes. Ao se aprovar novos 
empreendimentos está sendo estudada a possibilidade de exigência de implantação de 
equipamento público para suprir esta carência. 
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Por que não foi proposto nenhum parque temático nesta macrozona, que é tão carente 
de áreas públicas de lazer?
 Paulo Sérgio : Haverá proposta de sistema de áreas verdes na região com percentagem 
ainda maior que a proposta na MZ9. Essa proposta está em fase de fi nalização.
 Alair : Complementa que, por haver grande percentual de áreas no parceladas, serão 
exigidas áreas verdes dentro dos estudos dos Planos Urbanísticos dos empreendimen-
tos previstos.
 Luis Carlos - Representante do COMDEMA e morador da macroona 8 
A questão do esgoto é muito importante. A ETE Alphaville foi feita e dimensionada 
para o próprio loteamento. Depois foi concedida para a SANASA que incorporou 
outros descartes nesta mesma ETE. O que ocorre hoje é que existem 2 pontos de 
transbordo de esgoto a céu aberto: o primeiro é na Rua 1 do Jd. Miriam e o outro é 
no núcleo comercial do Alphaville. Esse esgoto escorre para os pontos de coleta de 
águas pluviais e segue, sem tratamento algum para o Ribeirão Anhumas. A aprovação 
de novos empreendimentos só tende a piorar esta situação. Questiona se o Jd. Miriam 
terá alteração de zoneamento ou será no Alphaville.
 Paulo Sérgio : Explicou que o Jd. Miriam tem uma ETE e um canil sobre área de APP 
da Praça 1 do Miriam. Todavia o Parque das Quaresmeiras tem como obrigação de 
fazer a recuperação desta praça. A SMMA vem acompanhando estas obras.
 Alair : Complementa que o zoneamento no Jd. Miriam não irá mudar e que será proi-
bida a verticalização em toda a macrozona, com exceção das áreas lindeiras à rodovia, 
onde será permitida a verticalização para fi ns comerciais e de serviços.
 Sidnei - Representante da REMODELA e do COMDEMA 
Há previsão de eco pontos para esta região? Seria interessante que houvesse, por ha-
verem pontos de descarte nas proximidades.
 Paulo Sérgio : Explicou que o trabalho sobre os eco pontos consiste em primeiramente 
mapear pontos de descarte clandestino. Em seguida foi proposta a construção de 42 
eco ponto e no momento estão sendo defi nidos os locais. Não há localização defi nitiva, 
mas com certeza haverá um próximo a esta região.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Considerando que essa é a macrozona com maior numero de áreas vazias e que existe 
nesta área a necessidade de barramentos de cheias, como é possível que pensemos em 
aumentar o adensamento? Não seria melhor corrigirmos os problemas? Destaca que os 
conselheiros precisam de respostas claras. As apresentações são válidas para educar a 
população, mas não trazem soluções defi nitivas. Da forma como está proposto Cam-
pinas corre o risco de fi car como São Paulo. Coloca ainda que não está tendo resultado 
as falas com a PMC sobre o problema de esgoto a céu aberto então talvez a população 
deva se dirigir diretamente à SANASA.
 Alair : Explicou Vazio urbano é diferente de área não ocupada. O primeiro refere-
se a áreas vagas dentro de um entorno consolidado, repleta de infra-estrutura e que 
está somente aguardando valorização. Já o segundo, que é o presente caso, são áreas 
dentro do perímetro, mas sem infra-estrutura. Essas áreas foram recepcionadas no 
perímetro urbano e convalidadas nos Planos Diretores de 1996 e 2006. Esses PDs 
foram amplamente discutidos com a comunidade. Por estarem no perímetro urbano 
os proprietários tem, por lei, direito de empreender. O que estamos propondo é que 
ao se fazer o licenciamento ambiental no âmbito municipal, cobremos áreas verdes, 
planos de bacias, EPCs, EPUs. Dessa forma não ocorrerão novas excrescências, como 
as aprovações de loteamentos das décadas de 50, 60 e 70 que não exigiam coleta e 
tratamento de esgoto, o sistema viário era defi ciente, dentre outros problemas.
Cabe observar que a SANASA está executando obras de melhorias e isso tem seus 
prazos e questões técnicas. Esclarece que a SANASA, assim como a PMC tem seu 

planejamento e efi cácia. A implantação de novos empreendimentos traz melhoria a 
situações existentes em loteamentos antigos, e pode ser uma boa alternativa para a 
melhoria da qualidade de vida de toda a região. Não se pode congelar uma região, ou 
remover os moradores do Miriam, por exemplo, para sanara questão do esgoto.
 Paulo Sérgio : Explicou que essa região conta com a ETE Anhumas, a maior do in-
terior do Estado. A planta aprovado do Parque Imperador não indica do Córrego São 
Quirino, o que se pode fazer agora é o processo contrário, qual seja, a execução de 
medidas de controle de cheias para evitar danos na região. Isso é muito diferente do 
que ocorreu em São Paulo, ou mesmo em Campinas nas décadas de 50, 60 e 70.
A recuperação da Praça 1 do Jd. Miriam é obrigação de fazer constar em TAC, que tem 
valor legal e de execução fi scal.
 Cecílio -membro do CONCIDADE 
Questionou a ausência de ZEIS na Macrozona 8. A SEHAB foi contatada? Existe 
resposta?
 Alair : Explicou que esta questão é muito interessante e foi sim discutida com a 
SEHAB. O que se concluiu é que é inviável o estabelecimento de ZEIS nessa região 
devido ao alto valor da terra. Porém deverão ser destinadas moradias para população 
carente através de contrapartidas de empreendimentos.
 Marcelo Juliano -membro do CMDU 
Informa que nesse momento acaba de ser cassada a liminar e que, portanto ocorrerá a 
implosão da antiga rodoviária neste domingo. Quanto ao PLG questiona se não seria 
interessante cravar mais zona 11 na região, como por exemplo do outro lado da rua de 
divisa, ao longo da faixa já destinada para zona 11 paralela a Rodovia Dom Pedro I e 
no interior de bairros como o Miriam e Alphaville extra muros.
 Alair : A preocupação tem fundamento e foi amplamente discutida pela equipe técnica. 
A idéia é que na revisão da LUOS a zona 3 não seja exclusivamente residencial. Assim 
pode ocorrer a mescla de usos compatíveis com a moradia.
 Marcelo Juliano - membro do CMDU 
Coloca que o Sr. Alair já havia dado esta explicação anteriormente, mas achou válido 
expor a questão para os Conselhos e a resposta é perfeitamente justifi cável. Ressalta a 
importância da revisão da LUOS com brevidade.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Questiona se zona 3 e ZEIS são para lotes pequenos e zona 4 para lotes grandes, e está 
sendo proposta a maioria de zona 4 para a região, se isso não vai fazer com que as 
áreas fi quem muito caras.
 Alair : O não adensamento foi um alerta dado pela população em todas as reuniões 
ocorridas. A única forma disto ocorrer é estabelecendo a zona 4 para grande parte da 
região.
O senhor presidente lembra que neste fi nal de semana, dias 27 e 28 ocorrerá a Conferen-
cia Estadual e passa a palavra ao Sr. Paulo Sérgio, que agradece a presença dos conse-
lheiros, alertando que são poucos. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente 
encerra a reunião às 20h20. Eu, Érica Moriconi Pacheco lavrei a presente Ata.
_______________________________________________________________
 ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 31 de março de 2010 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dez, realiza-se no Salão Vermelho, 
Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP, a quadragésima quarta Reunião 
Extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, com inicio às 19h20, constatado 
o quorum regulamentar conforme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação 
das seguintes entidades: Presidente do Concidade - Engº Alair Roberto Godoy; So-
ciedade Amigos do Bairro Satélite Íris IV - Cecílio Serafi m dos Santos; Associação 
de Moradores Bairro Satélite Iris- Nelson Manoel da Silva; Associação Produtores 
Rurais e Moradores Bairro Pedra Branca - Tiago Duarte da Conceição(suplente); 
Associação Moradores e Amigos do Jardim Chapadão - Vânia Lando de Carvalho; 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - Celso Rodrigues; Sinduscon 
- Maria Rita Silveira de Paula Amoroso; ACIC - Gilberto Antoniolli; IAB - Débo-
ra Frazatto; COMDEMA - Dea Rachel E. Carvalho (suplente); Associação Protetora 
da Diversidade das Espécies Proesp - José Salomão Fernandes(suplente); Associação 
Civil de Defesa do Meio Ambiente - José Luiz Vieira Muller e Fernanda B. Palhares 
(suplente); Unicamp - Eloi Lima(suplente); Poder Executivo - Elvira Maria Fernandes 
Britto (suplente); Renato de Camargo Barros; Paulo Sérgio Garcia de Oliveira; Julio 
César Tosello(suplente; Edson dias Gonçalves (suplente); Almir Pereira(suplente); 
Luiz Carlos Sartori Ruiz; Marcelo Alexandre Juliano; Leda Roxana Valverde Barbato 
(suplente); Dirce Leme de Souza; SEPLAN - Maria Célia Moura Martins.
 Pauta:  
1. Apresentação dos Trabalhos do Plano Local de Gestão da Macrozona 7.
O senhor presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explicando 
que se trata da 44° reunião do CONCIDADE, 52° reunião do CMDU, conjunta com 
reunião do COMDEMA. Explicou que o objetivo desta reunião conjunta é a apresen-
tação do PLG MZ7 para que os respectivos Conselhos analisem e façam críticas e 
sugestões. Passou então a palavra ao Sr. Paulo Sérgio, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e presidente do COMDEMA que agradeceu a presença de todos e destacou 
a importância da presença dos conselheiros nesta reunião que vai tratar de assuntos 
pertinentes a macrozona 7.
O senhor presidente passou a palavra a arqª Débora Frazzatto, integrante da comissão 
representante de Campinas na etapa estadual da Conferencia das Cidades, que apre-
sentou um breve relato sobre a citada Conferencia. Em resumo, das 8 propostas enca-
minhadas pelo município de Campinas, 4 foram eleitas para a etapa nacional e outra 
foi encaminhada como moção. Na etapa estadual, foi aprovada a instituição de um 
Conselho Estadual das Cidades e para tanto foi eleita uma delegação que dará início a 
formação deste Conselho. Desta delegação fazem parte, dentre outros, a própria Débo-
ra, o Sr. Luiz Donizetti da Silva, Sra Dirce Leme de Souza, Sr. Sidnei Roberto Morelli 
e Sr. Cecílio Serafi m Santos. Destaca que a delegação foi enxuta, porém muito efi caz 
e apresentou dados comprovando que o número de participantes diminuiu em relação 
aos outros anos, porém o numero de municípios participantes aumentou.
O senhor presidente agradeceu o relato e colocou que este assunto terá pauta mais 
completa na próxima reunião ordinária do CONCIDADE. Na seqüência propõe a di-
nâmica da reunião da seguinte forma: Primeiramente se faz a apresentação e poste-
riormente é aberta a palavra aos presentes. Convidou o conselheiro e vice presidente 
do Concidade Cecílio para compor a mesa e organizar a ordem dos inscritos e passou 
a fazer os informes e convites:
Informou que em função das chuvas as reuniões com a comunidade para tratar do 
PLG da Macrozona 7 tiveram problemas em ocorrer no Jardim Marisa, pois faltou luz 
e no Jd. Fernanda, portanto as reuniões foram novamente agendadas para dias 29 de 
março e 09 de abril respectivamente, sendo que esta última ocorreu, mas com pouca 
participação devido ao mau tempo.
- Diante da situação ora colocada, as reuniões seguirão a seguinte agenda:
05/04/2010 - Reunião no Jd. Nova Mercedes - MZ6
06/04/2010 - Reunião no Friburgo - MZ7



15Campinas, sábado, 01 de maio de 2010 Diário Ofi cial do Município de Campinas

08/04/2010 - Reunião no Gramado - MZ8
09/04/2010 - Reunião no Jd. Fernanda - MZ7
- O calendário acima exposto será encaminhado aos conselheiros por e-mail.
Na seqüência é iniciada a apresentação da macrozona 7 e ao término foi aberta a 
palavra aos demais.
 José Salomão Fernandes - Representante da PROESP e membro do CONCI-
DADE 
Colocou que participou das diversas reuniões na comunidade e de outras no Conselho 
e sempre enfatizou que não considera vazios urbanos o que assim vem sendo tratado. 
Essas áreas onde se propõe ZEIS são importantes para drenagem do solo, preservação 
da fauna e da fl ora e dos mananciais e com esse adensamento será tudo destruído.
 Alair : Explicou que a proposta é transformar a parte sul da Macrozona em APA e 
transferência de famílias de áreas de risco e de APPs. O Parque Itaguaçú, por exemplo, 
hoje densamente ocupado por moradias, será uma grande área de parque recuperando 
várias nascentes hoje degradadas.
 Paulo Sérgio : Acrescentou que a criação da Unidade de Conservação tem como ob-
jetivo a conservação e recuperação ambiental e diminuição populacional em áreas 
impróprias. Evidentemente é um processo complexo, mas é necessário.
 Carmelo - Morador de Helvetia e representante da Comunidade do Friburgo 
Colocou que desde o inicio das discussões argumentou muito a necessidade de toda 
essa área desapropriada para a ampliação do aeroporto. Criou inclusive uma comissão 
itinerante pela RMC, com participação de população e vereadores. O que se pode 
perceber é que a sociedade não tem idéia do que é essa região e do impacto que essa 
ampliação representa nas comunidades ali residentes. Ressaltou que essa região é um 
santuário ambiental. Destacou que a PMC deveria propor mais alterações de projeto 
e não apenas pequenos ajustes. É muito pouco para uma obra que representa uma 
calamidade para a região. Alertou ainda quanto a questão de ruído, que será insu-
portável quando o aeroporto estiver operando em sua capacidade máxima. Embora 
a ampliação seja importante e positiva, deveria ser em menor escala, que é o que a 
região comporta.
 Alair : Contrapôs as colocações alegando que todas as alterações até aqui conquistadas 
foram fruto de diversas discussões entre PMC e INFRAERO. A PMC considerou tudo 
que ouviu até o momento nas discussões da MZ7 e propôs alterações relevantes tais 
como rebaixamento de gabarito de pista que levou a uma redução de área de forma 
a poupar a comunidade do Friburgo, ou seja, a PMC está fazendo a sua parte. Cabe 
ainda informar que hoje o aeroporto já poderia aumentar seus vôos, como já ocorreu 
no ano passado que passou de 3.000.000 de vôos.
 Carmelo - Morador de Helvetia e representante da Comunidade do Friburgo 
Colocou que não entende o porquê do distanciamento entre pistas tão grande.
 Alair : Explicou que é uma norma internacional que regulamenta a distancia ente pis-
tas, para que operem simultaneamente, sendo que esta medida já está em seu limite.
 Carmelo - Morador de Helvetia e representante da Comunidade do Friburgo 
Perguntou se a terceira pista irá ocorrer.
 Alair : Explicou que os estudos atuais são relativos à segunda pista.
 Fidelis Asta - membro do CMDU 
Questionou a acessibilidade centro-aeroporto, uma vez que a Rodovia Santos Dumont 
está com sua capacidade comprometida. Perguntou se a SEPLAN avaliou a possibili-
dade de utilizar o antigo leito do VLT para criação de rota alternativa.
 Alair : Explicou que a idéia foi avaliada, todavia esse leito perpassa diversas áreas de 
APP, o que torna essa opção inviável. Todavia foi proposta uma série de medidas para 
adequar o viário a demanda, quais sejam: prolongamento do anel viário, marginais à 
Rodovia Santos Dumont e utilização da Lix da Cunha. Tudo isso somado ao modal 
ferroviário a ser utilizado para transporte de cargas e passageiros.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Questionou quais são os órgãos que tem dados sobre o problema de saúde pública e 
sobre poluição atmosférica. Na seqüência passou a ler uma recomendação do Ministé-
rio Público Federal quanto a ampliação de aeroportos.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Pediu aparte e questionou a data desta publicação.
 Müller - Representante do COMDEMA e do CONCIDADE 
Explicou que é de 26/03/2010 e se trata de recomendação à INFRAERO.
 Alair : Explicou que a reunião de hoje é sobre a MZ7 e que até podemos fazer uma 
reunião para discutir a ampliação do aeroporto, mas não é o tema do dia.
 Débora Frazzatto - Representante do IAB, PUCC, CMDU e CONCIDADE 
Destacou que a garantia da permanência da comunidade do Friburgo é muito positiva, 
mas questionou como fi cará o acesso a esta comunidade, uma vez que a via de acesso 
ao aeroporto é exclusiva para este equipamento.
 Alair : Explicou que essa questão de acesso exclusivo já foi superada e, portanto, o 
acesso às áreas que tiveram seus caminhos seccionados pelo aeroporto será feita pela 
via de acesso ao aeroporto. Destaca que só partir de um trecho mais ao norte a via 
passará a ser exclusiva, por uma questão de segurança.
 Carmelo - Morador de Helvetia e representante da Comunidade do Friburgo 
Destacou que a região da MZ7 não existe para o Poder Público, uma vez que não tem 
manutenção alguma. Há diversas ocorrências de roubos, assaltos, estupros na rota de 
desvio do pedágio, rota esta que está esburacada e a PMC não toma providencias. 
Além da difi culdade do pedágio para transito entre as comunidades irmãs de Friburgo 
e Helvetia, há ainda o problema do abandono do Poder Público para esta região. Colo-
cou ainda que não acredita na seriedade das propostas da INFRAERO, uma vez que o 
refl orestamento que executaram nesta região foi insignifi cante. 
 Alair : Explicou que o desvio do pedágio é em Indaiatuba e esta rota é estadual, e que, 
portanto a PMC não pode realizar manutenção, ao contrário do que ocorreu com a 
estrada do Friburgo, que foi recapeada a partir de uma parceria Município-Estado.  
 Carmel - Morador de Helvetia e representante da Comunidade do Friburgo 
Alertou que se refere à área em Campinas, no bairro Santa Maria.
 Alair : Explicou que o acesso ao Novo Itaguaçú está sendo desapropriado.  
O Sr. Alair agradeceu a presença dos conselheiros e à equipe técnica que está presente, 
que realizou um trabalho relevante para Campinas. Desejou a todos uma Feliz Páscoa 
e passou a palavra ao Sr. Paulo Sérgio.
O Sr. Paulo Sérgio agradeceu a presença dos conselheiros, alertando que este trabalho é 
muito importante para Campinas e esta é a primeira vez que ocorre uma discussão con-
junta entre um Plano de Gestão para a região e a questão de ampliação do aeroporto. A 
tendência é que o resultado seja positivo, ao contrário do ocorreu no passado. Finalizou 
desejando a todos uma Feliz Páscoa. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presiden-
te encerra a reunião às 20h35. Eu, Érica Moriconi Pacheco lavrei a presente Ata.
 

 ALAIR ROBERTO GODOY 
 Presidente - Concidade 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONVOCAÇÃO EXAME PERIÓDICO   

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos, localizado a Rua Onze de Agosto, 744 - Centro,   convoca   os servidores 
relacionados abaixo, para comparecerem, com antecedência de   15 minutos   ao horário 
do exame, a   Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho - Setor de 
Saúde Ocupacional - Enfermagem - 2º andar  , para realização do Exame Periódico, 
nas datas e horários determinados.
NOME MATRÍCULA DATA HORÁRIO
MARIA CLARA CUNHA CANINEO 620211 03/05/2010 07:55
MARIA CRISTINA BOGNAR 934453 03/05/2010 08:45
MARIA CRISTINA DO ROSARIO 1102982 03/05/2010 09:10
REGINEI DOMINGOS DE MORAIS 380695 03/05/2010 12:30
REINALDO FERREIRA 857785 03/05/2010 12:55
RENATO AUGUSTO GONCALVES JR 439347 03/05/2010 13:20
RENATO LUIS CARDOSO PINTO 1077422 03/05/2010 13:45
RENATO RAMPAZZO 1020854 03/05/2010 14:10
RICARDO DE OLIVEIRA 854310 03/05/2010 14:35
RICARDO HENRIQUE RUDNICKI 1086707 03/05/2010 15:00
RICARDO HIDEKI TAKADA 435163 03/05/2010 15:25
RICARDO MARTINS 1113046 03/05/2010 15:50
RICARDO TADEU DE TOLEDO 1019490 03/05/2010 16:15
RICHARD PELATIERI RENZO 367788 03/05/2010 16:40
MARIA CRISTINA SANTOS SILVA 656240 04/05/2010 07:55
MARIA DE FATIMA A PEREIRA 369152 04/05/2010 09:10
ROBERT MAY NETO 918083 04/05/2010 12:30
ROBERTA RODRIGUES CAMILO 583014 04/05/2010 12:55
ROBERTO MARTINS GRANJA 1077511 04/05/2010 13:20
ROBERTO PALMA 437905 04/05/2010 13:45
ROBERVAL CIRILO FULGENZI 12424 04/05/2010 14:10
RODNEY DE OLIVEIRA 371920 04/05/2010 14:35
RODRIGO BATISTA COELHO 1102800 04/05/2010 15:00
RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 438430 04/05/2010 15:25
RODRIGO GUERSONI 1077287 04/05/2010 15:50
RODRIGO LOPES DE FARIA 1021796 04/05/2010 16:15
ROGERIO DA SILVA 290190 04/05/2010 16:40
MARIA DE FATIMA F MONZANI 961000 05/05/2010 07:55
MARIA DIRCE FERREIRA JORGE 773026 05/05/2010 09:10
MARIA DO SOCORRO O DA CRUZ 832383 06/05/2010 07:55
MARIA ERLI HEMETERIO MIRANDA 932469 06/05/2010 09:10
MARIA HELENA ANDRADE LEVY 650048 06/05/2010 09:35
ROGERIO SILVA NOVAIS 372447 06/05/2010 12:30
ROMUALDO DA PENHA JUNIOR 971863 06/05/2010 12:55
RONALDO ROBERTO MARTORANO 630519 06/05/2010 13:20
RONALDO VIEIRA FERNANDES 581917 06/05/2010 13:45
ROSA APARECIDA JOAO FERNANDES 922277 06/05/2010 14:10
ROSA APARECIDA MILANI 909599 06/05/2010 14:35
ROSA MARY MOURTADA 881392 06/05/2010 15:25
ROSANA APARECIDA R RIBEIRO 630764 06/05/2010 15:50
ROSANA GUIMARAES BERNARDO 850985 06/05/2010 16:15
ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS 863793 06/05/2010 16:40
MARIA HELENA DIAS MENDES 631671 07/05/2010 07:55
MARIA HELOISA DE C CARVALHO 992003 07/05/2010 08:20
MARIA IGNEZ NICOLINI DELGADO 857050 07/05/2010 09:35
ROSANGELA CAMPOS DA S PINTO 367818 07/05/2010 12:30
ROSANGELA CIOFFI 968480 07/05/2010 12:55
ROSANGELA FATIMA DA SILVA 380458 07/05/2010 13:20
ROSANGELA RIBEIRO 659584 07/05/2010 13:45
ROSEMARY M DE OLIVEIRA 1075373 07/05/2010 14:10
ROSIMERI DOS SANTOS 379590 07/05/2010 14:35
ROSSIMARI IZIDIA OLIVEIRA LIMA 288373 07/05/2010 15:00
RUBEN CELSO QUESITI PASSOS 1077023 07/05/2010 15:25
MARIA JULIA DE MORAES F SOUSA 142018 10/05/2010 07:25
ROSANA MACHADO DE LIMA 1110608 10/05/2010 07:50
MARIA LUCIA S DO NASCIMENTO 629936 10/05/2010 08:15
MARIA OLIVIA DE CARVALHO PALMA 366722 10/05/2010 10:20
RUBENS APARECIDO GOMES 906492 10/05/2010 12:30
RUBENS FRAUENDORF G DE MIRANDA 288101 10/05/2010 12:55
SALETE RODRIGUES DE CASTRO 906352 10/05/2010 13:20
SALVADOR GALDEANO JUNIOR 367346 10/05/2010 13:45
SAMUEL DOS SANTOS 976482 10/05/2010 14:10
SAMUEL BENEVIDES FILHO 876810 10/05/2010 14:35
SANDRA ARLETE SGARBI 951056 10/05/2010 15:00
SANDRA DA CONCEICAO SANT ANA 630977 10/05/2010 15:25
SANDRA MARCIA DE OLIVEIRA 806706 10/05/2010 15:50
SANDRA MORENO LOMBARDO 581020 10/05/2010 16:15
SANDRA REGINA COSTA OLIVEIRA 912042 10/05/2010 16:40
SANTO FERREIRA DE SOUZA 654515 11/05/2010 12:30
SARHA CAMPOS D DOS REIS ALMEID 458430 11/05/2010 12:55
SELMA MACHADO LOPES 1085085 11/05/2010 13:20
SELMA REGINA BONIN 919225 11/05/2010 13:45
SELMA TEREZINHA DA S REZENDE 378852 11/05/2010 14:35
SERGIO EDUARDO POZZEBON 1098802 11/05/2010 15:00
SERGIO LUIZ CHECCHIA MASSON 630888 11/05/2010 15:25
SERGIO LUIZ OLIVEIRA ALVES 649406 11/05/2010 15:50
SHIGUER JOSE NISHIKAWA 884987 11/05/2010 16:15
SIDNEI MOTA 378313 11/05/2010 16:40
MARIANA HOFFMAN SILVERIO 1085190 13/05/2010 07:25
MARIANA VILLELA J DE CAMPOS 1000837 13/05/2010 07:50
MARICEIA SALES CORREA 343650 13/05/2010 10:20
SIDNEY MARTINS DA CUNHA JUNIOR 659720 13/05/2010 12:30
SILVANA DE OLIVEIRA 968072 13/05/2010 12:55
SILVIA CRISTINA RUEDA NERY 290882 13/05/2010 13:20
SILVIA FATIMA DA S CAMPOS 1018850 13/05/2010 13:45
SILVIA HELENA AP ALEXANDRE 981206 13/05/2010 14:20
SILVIO FURTADO 816612 13/05/2010 14:35
SILVIO PEREIRA DA SILVA 979627 13/05/2010 15:00
SIMIAO VICENTE 817708 13/05/2010 15:25
SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ 1078658 13/05/2010 15:50
SINESIO ANTONIO PALMA 233552 13/05/2010 16:15
SOLANGE ANDREZA SALGADO 1079557 13/05/2010 16:40
SOLANGE APARECIDA DA SILVA 676497 14/05/2010 12:30
SOLANGE BALEEIRO MARTINS 1085972 14/05/2010 12:55
SOLANGE RAQUEL DO A GOLIA 630543 14/05/2010 13:20
SONE ELISA CREMASCO 949108 14/05/2010 13:45
SONIA MARIA DE P BARRENHA 840114 14/05/2010 14:10
SORAYA HADDAD VAUGHAN JENNINGS 1092987 14/05/2010 14:35
SUELI BENEDITA PANDOLPHO 1077090 14/05/2010 15:00
TANIA LAMARA DE SOUZA 439363 14/05/2010 15:25
MARILEUZE DE FATIMA G LENCO 376850 17/05/2010 07:25
MARILIA APARECIDA DE LIMA 794678 17/05/2010 07:50
MARILUCIA CHERUTTI VALDO 379530 17/05/2010 08:15
MARINALVA SALES CORREA POZZA 867136 20/05/2010 07:25
MARIA JOSE ALARCON SOUZA 965430 20/05/2010 07:50
MARIA SONIA LIMA BALBINO 874663 20/05/2010 08:15
MARILZA BERTIN 633399 20/05/2010 09:00
MARILENA CRUZ DE TELLA 788902 24/05/2010 07:25
MARIO DE SOUZA GOMIDE NETO 840947 24/05/2010 07:50
MARIO HENRIQUE C DA SILVA 620343 24/05/2010 08:15
MARIO JOSE BELLINATI 630632 24/05/2010 10:20
OBERDAN GOMES DA SILVA 1038486 25/05/2010 08:20
ODAIR LEAL SEROTINI 581607 25/05/2010 08:45
ODAIR PASSOS 853372 25/05/2010 09:10
ODILON MARCHINI G DE CARVALHO 630063 25/05/2010 09:35
ODOMAR ANTONIO DE LIMA 980129 25/05/2010 10:00
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MARIO LUIZ SOARES 654566 27/05/2010 07:25
PAULO EDUARDO MICHELOTTO 582719 27/05/2010 07:50
OLIMPIO DONIZETTI FAVARO 873098 27/05/2010 08:20
ONEISA COSTA PASSARELLI 482463 27/05/2010 08:45
ORLANDO APARECIDO BERENGUEL 781967 27/05/2010 09:10
ORLANDO JOSE DE SANTANA 1077252 27/05/2010 09:35
ORLANDO SOARES DA SILVA 867780 27/05/2010 10:00
PAULO FRANCISCO T FILHO 1063995 27/05/2010 10:20
OSCAR SCHENKEL 1002465 28/05/2010 08:20
OSMAR LOPES JUNIOR 629049 28/05/2010 08:45
OSVALDO DA SILVA LIMA 827070 28/05/2010 09:10
OSVALDO DE OLIVEIRA 993344 28/05/2010 09:35
OSVALDO DOS REIS DA SILVA 816221 28/05/2010 10:00
PAULO HENRIQUE CREDEDIO 630446 31/05/2010 07:25
PAULO MARQUES BARONE 941670 31/05/2010 07:50
PALMIRA DE SOUSA 435198 31/05/2010 08:20
PATRICIA DE CAMARGO MARGARIDO 258172 31/05/2010 08:45
PAULA QUAGLIARINI 913324 31/05/2010 09:10
PAULO CESAR GOMES 943398 31/05/2010 09:35
PAULO CORREA LUIZ FERROZ 1019546 31/05/2010 10:00
PAULO ROBERTO B C GARROUX 1077007 31/05/2010 10:20
 

 Campinas, 26 de abril de 2010 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO 
 CONCURSO PÚBLICO SAÚDE - Edital 006/2009 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que, por um equívoco 
na utilização de seu banco de dados, publicou no Diário Ofi cial do Município do dia 
21.04.10 a convocação dos candidatos ao cargo de Auxiliar de Enfermagem relativo 
ao Processo Seletivo do Edital VI/2007, já convocados em 27.12.07.
Face ao exposto, publicamos no Diário Ofi cial do Município do dia 23.04.10 a correta relação 
de candidatos classifi cados no Concurso Público, referente ao Edital 006/2009, fi cando sem 
qualquer efeito a convocação publicada no Diário Ofi cial do Município do dia 21.04.10. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO   

  PORTARIA Nº 71826/2010 -  Conceder a partir de 15/04/2010, a exoneração solicita-
da pela servidora ADRIANA ALVES DA SILVA, matrícula n° 119.814-9, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, junto a Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA Nº 71827/2010 -  Conceder a partir de 14/04/2010, a exoneração solicita-
da pelo servidor JOSÉ ARNALDO ESTEVAN DE ARAUJO, matrícula n° 119.169-1, 
do cargo de Professor Adjunto II, junto a Secretaria Municipal de Educação. 

 PORTARIA Nº 71828/2010 -  Conceder a partir de 15/04/2010, a exoneração solicita-
da pela servidora RAÍSSA DA SILVA PEREIRA, matrícula n° 118.781-3, do cargo de 
Agente de Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA Nº 71759/2010 -  Conceder a partir de 05/04/2010, a exoneração solicita-
da pelo servidor MARCELO FREIRE DE LIMA, matrícula n° 119.554-9, do cargo de 
Coordenador Setorial, junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

 PORTARIA Nº 71762/2010 -  Conceder a partir de 06/04/2010, a exoneração solici-
tada pela servidora ELIANE CRISTINA SPALLETTA, matrícula n° 119.118-7, do 
cargo de Agente de Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA Nº 71765/2010 -  Conceder a partir de 01/04/2010, a exoneração solicita-
da pela servidora MARY LIGIA DE OLIVEIRA, matrícula n° 103.837-0, do cargo de 
Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria Municipal de Saúde. 

 PORTARIA Nº 71799/2010 -  Conceder a partir de 09/04/2010, a exoneração solici-
tada pela Sra. ADRIANA DE SOUZA, matrícula n° 118.473-3, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico Superior Nível IV, junto a Secretaria Municipal de Finanças.

 PORTARIA Nº 71826/2010 -  Conceder a partir de 15/04/2010, a exoneração solicita-
da pela servidora ADRIANA ALVES DA SILVA, matrícula n° 119.814-9, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, junto a Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA Nº 71825/2010 -  Revogar o item da portaria n° 71527/2010, que nomeou 
o senhor OSMIR PONTES DE ANDRADE, para exercer em caráter efetivo, o cargo 
vago denominado Orientador Pedagógico, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
  
 Portaria republicada por conter incorreções de digitação na matrícula 
   PORTARIA Nº 71763/2010 -  Conceder a partir de 05/04/2010, a exoneração solicita-
da pela servidora ALINE CUNHA PIRES PENA AURIEME, matrícula N° 118.768-6, 
do cargo de Agente de Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. 

PORTARIAS ASSINADA PELO SR. PREFEITO
PORTARIA Nº 71822/2010 - Revogar o item da portaria n° 69868/09, que nomeou o 
servidor José Ricardo Machesini Amaral, matrícula n° 99.480-4, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Planejamento Sócio-Econômico, 
da Coordenadoria Setorial de Planejamento Sócio-Econômico, do Departamento de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano.
Revogar o item da portaria n° 69868/09, que nomeou a servidora Daniella Farias Sca-
rassatti, matrícula n° 107.897-6, para exercer o carg o em comissão de Coordenador 
Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Planejamento Sócio-Econômico, do De-
partamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Nomear, o servidor José Ricardo Machesini Amaral, matrícula n° 99.480-4, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial 
de Planejamento Sócio-Econômico, do Departamento de Planejamento e Desenvolvi-
mento Urbano, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Nomear, a servidora Daniella Farias Scarassatti, matrícula n° 107.897-6, para exercer 
a Gratifi cação de Apoio Técnico Nível III, junto ao Gabinete do Secretário da Secre-
taria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 71830/2010 - Designar a partir de 01/04/2010, o servidor MARCOS 
ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA, matrícula n° 64.860-4, para exercer a Gratifi cação 
de Apoio Técnico Nível III, junto a Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária 
do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças. 
Revogar a partir de 01/04/2010, o item da portaria n° 68621/2008, que nomeou o servi-
dor JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR, matrícula nº 45.556-3, para exercer a Gratifi cação 
de Apoio Técnico Nível III, junto a Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária 

do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças.
Designar a partir de 01/04/2010, o servidor JOSÉ LUIZ DEZOTTI, matrícula n° 
97.160-0, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico Nível III, junto a Coordena-
doria Setorial de Fiscalização Mobiliária do Departamento de Receitas Mobiliárias da 
Secretaria Municipal de Finanças. 
Revogar a partir de 01/04/2010, o ite m da portaria n° 71156/2009, que nomeou o servi-
dor MÁRCIO EDUARDO SANCHES, matrícula n° 102.064-1, para exercer a Gratifi -
cação de Apoio Técnico Nível III, junto à Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobi-
liária, do Departamento de Receitas Mobiliárias, da Secretaria Municipal de Finanças. 

 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

  

 COMUNICADO
A COORDENADORIA DO SERVIÇO DE VISA-LESTE COMUNICA QUE A  EMPRESA CELANIRA CAR-
DOSO DROGARIA - ME  QUE SE APRESENTA A ESTE SERVIÇO DE VISA COMO DETENTORA DO 
 CNPJ: 04.857.847/0001-48 NÃO EXISTE . CONFORME AVERIGUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, A 
REAL DETENTORA DO REFERIDO DOCUMENTO É “LEANDRO RAFAEL DA SILVA - ME”, EMPRESA 
ATIVA DESDE 03/11/2005. DESTA FORMA AS MEDIDAS LEGAIS E CABÍVEIS APLICADAS POR ESTE 
SERVIÇO, DURANTE INSPEÇÕES REALIZADAS NA EMPRESA ESTÃO RETIFICADAS PARA A RAZÃO 
SOCIAL CORRETA A SABER: “ LEANDRO RAFAEL DA SILVA - ME CNPJ: 04.857.847/0001-48’ . TO-
DAS AS AUTUAÇÕES REALIZADAS ESTÃO DEVIDAMENTE RELACIONADAS NOS PROTOCOLOS 
09/40/03510 PL E 09/40/03511 PL AMBOS DE 16/09/2009. PARA CIÊNCIA A QUEM DE DIREITO, PUBLI-
QUE-SE DURANTE 03 (TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS.
 

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 ALESSANDRA MÁRCIA VAZ DE LIMA CHISTE SILVA 

 Coordenadora VISA-LESTE CRFSP 20511 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 30 de abril de 2010 Processo Administrativo nº 2009/10/32.103 - In-
teressado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 

034/2010 - Objeto: Aquisição de móveis para escritório. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO  as des-
pesas a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
- ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP  no valor total de R$ 104.884,00 (Cento e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);
- COMPETIÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓ-
RIO LTDA.  no valor total de R$ 77.398,38 (Setenta e sete mil, trezentos e noventa e 
oito reais e trinta e oito centavos);
- FENIX MAD’AÇO INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA. 
 no valor total de R$ 123.459,24 (Cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinqüenta e 
nove reais e vinte e quatro centavos);
- FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP  no valor total de R$ 
17.894,76 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos);
- J. C. S. BUENO MÓVEIS E DECORAÇÕES - ME  no valor total de R$ 111.042,69 
(Cento e onze mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos);
- MAGION MÓVEIS E PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA. - ME  no valor total 
de R$ 4.608,50 (Quatro mil, seiscentos e oito reais e cinqüenta centavos);
- METALPRIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. - EPP  no valor total de R$ 
318,00 (Trezentos e dezoito reais);
- REAL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - ME  no valor total de R$ 10.422,00 (Dez 
mil, quatrocentos e vinte e dois reais);
- SANTAÇO INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - EPP  no valor total de 
R$ 14.746,13 (Quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos);
- SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA. - EPP.  Para os itens 11, 24 e 38, no valor total de 
R$ 33.282,28 (Trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos);
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração, 
para as demais providências conforme homologação.
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 30 de abril de 2010 Processo Administrativo nº 2009/10/06.501 - Interessado: Se-
cretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 131/2009 - Objeto: Registro 

de preços de medicamentos na forma de solução 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 29.512,97 (Vinte e nove mi, 
quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos) em favor da empresa como segue:
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA.  no valor de R$ 17.000,00 (Dezes-
sete mil reais), para o fornecimento do lote 36, Ata de Registro de Preço n° 245/09;
- CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  no valor de R$ 
1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), para o fornecimento do lote 02, Ata de 
Registro de Preço n° 248/09;
- COMÉRCIO CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 810,67 (Oi-
tocentos e dez reais e sessenta e sete centavos), para o fornecimento dos lotes 01 e 30, 
Ata de Registro de Preço n° 246/09;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  no valor de 
R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para o fornecimento do lote 18, Ata de Registro de 
Preço n° 255/09;
- NATULAB LABORATÓRIO S/A  no valor de R$ 1.481,80 (Um mil, quatrocentos 
e oitenta e um reais e oitenta centavos), para fornecimento dos lotes 40 e 42, Ata de 
Registro de Preço nº 249/09;
- LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  no valor 
de R$ 2.341,50 (Dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos), para 
fornecimento dos lotes 10, 13, 25 e 26, Ata de Registro de Preço nº 250/09;
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 201,00 (Du-
zentos e um reais), para fornecimento do lote 23, Ata de Registro de Preço nº 252/09;
- LABORÁTORIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.  no va-
lor de R$ 6.138,00 (Seis mil, cento e trinta e oito reais), para fornecimento do lote 08, 
Ata de Registro de Preço nº 253/09;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde  
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 DISTRITO DE SAUDE NOROESTE 
 Vigilância Em Saúde Noroeste 

  PROTOCOLO: 10/30/00301 
INTERESSADO: SOC. CAMP. DE ED. E INST. - SERVIÇO DE DIALISE
ASSUNTO: RECURSO AUTO Nº 2717
DEFERIDO 
 
  PROTOCOLO: 09/30/00953
INTERESSADO: RODRIGO CARO LEMOS CARVALINHO
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO 
 
PROTOCOLO: 10/30/00244
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL CAMPINAS UNICAMP - HEMOCENTRO 
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO 
 
  PROTOCOLO: 10/30/00300
INTERESSADO: ILZA DE SOUZA MATIAS TRANSPORTE
ASSUNTO: CADASTRO/ LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - INICIAL
INDEFERIDO    

 Campinas, 29 de abril de 2010 
 ELOISA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 

 Coordenadora VISA NOROESTE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 30 de abril de 2010 Processo Administrativo nº 2009/10/06.361 
- Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico 
nº 082/2009 - Objeto: Registro de preços de medicamentos na forma de 

comprimidos, drágeas ou cápsulas de uso geral. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Regis-
tro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 162.162,40 (Cento e sessenta e dois 
mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos) em favor da empresa como segue:
-  NATULAB LABORATÓRIO S/A  no valor de R$ 1.881,00 (Mil oitocentos e oiten-
ta e um reais), para o fornecimento do lote 08, Ata de Registro de Preço n° 227/09;
- LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A  no valor de R$ 33.820,00 (Trinta e 
três mil, oitocentos e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 01, 07 e 51, Ata de 
Registro de Preço n° 230/09;
- COMÉRCIO CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 80.416,00 
(Oitenta mil, quatrocentos e dezesseis reais), para o fornecimento dos lotes 02, 03, 04, 
09, 15, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 47, 48, 50 e 54, Ata de Registro de Preço n° 226/09;
- PORTAL LTDA.  no valor de R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais), para o forneci-
mento do lote 35, Ata de Registro de Preço n° 223/09;
- SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.  no valor de R$ 9.218,00 (Nove mil, du-
zentos e dezoito reais), para fornecimento dos lotes 25, 26 e 27, Ata de Registro de 
Preço nº 221/09;
- VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  no valor de 
R$ 10.504,90 (Dez mil, quinhentos e quatro reais e noventa centavos), para forneci-
mento do lote 17, Ata de Registro de Preço nº 217/09;
- JÓIA FARMA COMÉRCIO LTDA.  no valor de R$ 13.770,00 (Treze mil, setecen-
tos setenta reais), para fornecimento do lote 41, Ata de Registro de Preço nº 225/09;
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA.  no valor de R$ 2.875,00 (Dois mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais), para fornecimento dos lotes 20 e 52, Ata de Registro de Preço nº 218/09;
- BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 5.643,00 (Cinco mil, 
seiscentos e quarenta e três reais), para fornecimento dos lotes 33 e 43, Ata de Registro 
de Preço nº 222/09;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  no valor de 
R$ 3.096,00 (Três mil e noventa e seis reais), para fornecimento do lote 12, Ata de 
Registro de Preço nº 231/09;
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 508,00 (Qui-
nhentos e oito reais), para fornecimento do lote 14, Ata de Registro de Preço nº 228/09;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde  

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

PÚBLICA 

 CONVOCAÇÃO 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 198, II da Lei Municipal 1.399/55 
CONVOCA o servidor  CARLOS ALEXANDRO DE TOLEDO MACHADO , ma-
trícula  105.824-0  a retornar às suas atividades em 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
desta convocação devendo apresentar-se na Base Operacional I situada na avenida 
Moraes Sales sob pena de abandono de cargo.  

 Campinas, 28 de abril de 2010 
 ALMIRANTE PEDRO ÁLVARES CABRAL 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE INDEFERIMENTO   

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna-se pú-
blico o indeferimento do recurso pelo fato que muro e passeio só pode ser desconside-
rado. Quando a obra já esta em andamento.
COMPROMISSÁRIO  CÓD. CONTRIB.  BAIRRO  Nº PROTOCOLO
LUIS GUSTAVO G. GOMES  S / C  JD STA JUDITH  09/70/09356 

 FLAVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 

  

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 
  

 O Senhor Flávio Augusto Ferrari de Senço, Secretário Municipal de Serviços Públicos, no 
uso de suas atribuições e com base no artigo 54º da Lei Municipal 12.985 de 28/06/2007,
RESOLVE
I - Conceder o prêmio de produtividade aos servidores Agentes de Fiscalização de 
acordo com os critérios de pontuação defi nidos nas tabelas I, II e III;
1 - No período de férias regulamentares e / ou de licenças prêmio o servidor auferirá a 

média dos pontos alcançados nos 3 (três) meses anteriores;
2 - A atribuição e dedução dos pontos para conversão em prêmio produtividade, de 
acordo com as tabelas I, II e III, é de competência da Coordenadoria de Fiscalização 
de Terrenos - COFIT.
II - Esta ordem de serviço entrará em vigor à partir de 01/05/2010.

DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS

ANEXO I
TABELA DE ATRIBUIÇÕES DE PONTOS PARA AGENTE FISCAL - COFIT

ASSUNTO HISTÓRICO PONTUA-
ÇÃO

LEVANTAMENTOS VERIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES E INFORMAÇÕES 2

PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS.

NOTIFICAÇÃO NOTIFICAÇÃO (PESSOALMENTE) 5

VIA CORREIO (AR) 2

AUTUAÇÃO / 
MULTA AUTUAÇÃO (PESSOALMENTE) 5

VIA CORREIO (AR) 2

VISTORIAS VERIFICAÇÃO QUANTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2

E INSTRUÇÃO EM PROCESSOS.

CROQUÍS ELABORAÇÃO DE DESENHO QUE POSSIBILITE IDENTI-
FICAÇÃO 1

DE LOTES E / OU CASAS.

PESQUISAS BUSCA POR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE 
POSSAM 1

INFLUENCIAR NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS.

156 / PROT / SOLI-
CITAÇ MANIFESTAÇÃO EM EXPEDIENTES COM A FINALIDADE 2

DE CONTINUIDADE E PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS

 POR LEI.

EXERCÍCIO DE 
FUNÇÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTERNA  

INTERNA MENSAL 900

 DIÁRIO 40

SERVIÇOS OCA-
SIONAIS

SERVIÇOS QUE NECESSITAM ATENDIMENTOS ESPECÍFI-
COS 40

OBSERVAÇÃO: PONTO EXCEDENTE NÃO TERÁ EFEITO CUMULATIVO.

DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS

ANEXO II
TABELA DE DEDUÇÕES DE PONTOS PARA AGENTES DE FISCAL - 

COFIT

ASSUNTO HISTÓRICO PONTUA-
ÇÃO

INFORMAÇÕES INSA-
TISFATÓRIAS

INFORMAÇÃO INCOMPLETA, INSATISFATÓRIA E SEM -20

FUNDAMENTAÇÃO EM EXPEDIENTE QUE PODERÁ

COMPROMETER O ANDAMENTO DO PROCESSO. 

RETENÇÃO DE RETENÇÃO DE DOCUMENTO POR PERÍODO MAIOR -30

DOCUMENTOS QUE 3 (TRÊS) DIAS, SEM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR

IMEDIATO. 

RELATÓRIOS NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DIÁRIO OU COM -15

INFORMAÇÕES DIFERENTES AOS SERVIÇOS REALI-
ZADOS

OBS.: PONTOS NEGATIVOS SERÃO DEDUZIDOS NO MÊS POS-
TERIOR AO QUE CONSTATAR A OCORRÊNCIA,

SENDO QUE PONTOS NEGATIVOS, CANCELAM PONTOS 
POSITIVOS

DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS

ANEXO III

0 ATÉ 50 0%

50 150 10%

150 250 20%

250 350 30%

350 450 40%

450 550 50%

550 650 60%

650 750 70%

750 850 80%

850 900 85%
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 Secretaria Municipal De Serviços Públicos 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA 
SETORIAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 

 Convocação 
  DE DANTON GOMES FILHO  - Protocolo n.º 2010/10/15028; “Compareça o interessado”.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 JOSÉ BENEDITO TOLEDO PELATIERI 

 Coordenador Setorial De Serviços Públicos 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  FICA SUSPENSO O AUTO DE EMBARGO Nº 000235
 Prot.09/11/17146 Camila de O. G. Abreu
 DEFERIDO
 Prot.10/11/1243 Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
 INDEFERIDOS
 Prot.10/11/4601 Isabella A de Cillo - Prot.10/11/3952 Jose R dos Santos Filho - 
Prot.10/11/3629 Jose T Moreira
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 Prot.10/11/4876 Decio Claudio J Miranda - Prot.08/10/52481 Libia B Franzini - 
Prot.15287/73 Dario A de Godoi
 PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
 Prot.10/11/5402 Antonio de J Queiroz - Prot.10/1/5404 Fernando Canguçu - 
Prot.10/11/5420 Armando S Parducci - Prot.10/11/5431 Banco Santander Brasil S/A 
- Prot.10/11/5436 Emi K Hirata - Prot.10/11/5486 Nilson R Matias - Prot.10/11/5495 
Helmer Kaffer - Prot.10/11/5574 Andre L Alves - Prot.10/11/5521 Manoel N Sabino-
Prot.10/11/5526 Alexandre Dalcari. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO 

 Diretor Do Deptº De Uso E Ocupação Do Solo 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
 Prot.10/11/2616 Maria Paula de Carvalho Moreira 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ 

 Diretora Do Deptº De Controle Urbano 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A 

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   

 Pregão Presencial nº 006/2010, Protocolo nº C 002.04.2010 - Objeto: Registro de 
preço de leite em pó integral instantâneo, para o Programa de Alimentação Escolar. 
Comunicado: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudi-
car a empresa: MASGOVI INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, para o item: leite em pó integral instantâneo pelo valor de R$ 
8,19 (oito reais e dezenove centavos)/Kg.
 

 DEMÉTRIO VILAGRA 
 Diretor Presidente 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO 
  

 Termo Aditivo ao Termo de Permissão nº 488
 Concedente:  EMDEC S/A
 Permissionário:  Ananias da Silva Zamboni
 Objeto:  Mudança de modalidade do Serviço Seletivo para o Intercamp.
 Data de Assinatura:  15/01/2010
 

 Campinas, 27 de abril de 2010 
 SERGIO MARASCO TORRECILLAS 

 Diretor Presidente 
  

 EXTRATO DE ATA 
  

 Convite nº 005/2010 - Protocolo nº 089/2009
Objeto: contratação de empresa para elaboração de projeto executivo dos Corredores 
Anhumas (parte) e Barão Geraldo e das paradas de ônibus da área central.
A Comissão Permanente de Licitações deliberou por INABILITAR as empresas Topo 
Projetos S/C Ltda. e a empresa Sistran Engenharia Ltda; e HABILITAR a empresa 
Rodvias Engenharia Municipal S/C Ltda. Analisada a proposta da empresa HABI-
LITADA, verifi cou-se que o valor apresentado está superior ao preço médio apurado 
pela pesquisa de preços no mercado, restando dessa forma DESCLASSIFICADA. 
Com base no artigo 48, §3º da Lei 8.666/93 fi ca concedido prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação de nova proposta. Consultados os representantes das licitantes de-
clinaram do direito de interpor recurso. Em: 30/04/10
 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
  

  Protocolo Nº 311/2010 
 - Synthes Ind. e Com. Ltda.,  para os itens 01 e 02 no valor total de R$ 16.655,98 
(Dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 

 Campinas, 29 de abril de 2010 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do Hospital Municipal \”Dr. Mário Gatti\” 
  

 ARTIGO 24, INCISO VIII DA LEI 8.666/93 
  

  Protocolo Nº. 379/2010 
 - Informática de Município Associados S/A - IMA,  para o item 01 no valor total de 
R$8.624,00 (Oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais).
Campinas, 30 de abril de 2010. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” 
  

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93   

  Protocolo Nº. 348/2010 
 - Rio Tec Dist. De Prod. Méd. Hosp. Ltda.,  para o item 01 no valor total de R$ 
3.395,00 (Três mil, trezentos e noventa e cinco reais). 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” 
  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   

  - Protocolo Nº 236/2010 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de um conjunto de aplicadores 
ginecológicos para braquiterapia, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Firma: Varian Medical Systems Brasil Ltda., no valor de R$ 28.503,54 (Vinte e oito 
mil, quinhentos e três reais e cinqüenta e quatro centavos). 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

  Protocolo nº: 255/2010 - Concorrência nº: 09/2010  -  Aquisição de materiais hos-
pitalares (cânulas e outros), mediante sistema de Registro de Preços. A Comissão 
Permanente de Licitações, após apreciação dos documentos apresentados, decide  por 
 Habilitar  à fase subsequente da licitação as empresas abaixo:
- CBS Médico Cientifíca Comércio e Representações Ltda;
- Cirurugica Brasil Comercial e Importadora Ltda;
- Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cirúrgicos e Hospitalares - Sociedade Limitada;
- De Pauli Comércio Representação Importação e Exportação Ltda;
- Dimaci/SP - Material Cirurgico Ltda;
- Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda;
- Hosp Med Cirúrgica Ltda;
- Max Medical Com de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - EPP;
- Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
Em não havendo recurso, a abertura dos envelopes propostas se dará às 14h00 do dia 
11/05/2010. Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de Licita-
ções deste Hospital, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 A COMISSÃO   

  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 

 Publicado novamente por conter incorreções 
  Protocolo nº.:  176/2010
 Tomada de Preços nº.:  01/2010
 Objeto:  Aquisição de instrumentais cirúrgicos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decre-
to Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pela Assessoria Jurídica, resolvo:
 01) REVOGAR  o item 01, por razões de interesse público devidamente justifi cado;
 02) HOMOLOGAR  a Tomada de Preços nº. 01/2010, bem como  AJUDICO  e  AU-
TORIZO  as despesas para as empresas abaixo:
- Erwin Guth Ltda., para os itens 04, 09, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 
37, 39, 44, 45, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 78, 79, 84, 86, 87, 91, 94, 96, 106, 
107, 108, 112, 113, 114, 115, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 134, no valor 
total de R$21.451,33 (Vinte um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e 
três centavos);
- Cirúrgica Fernandes Comércio Mat. Cirúrgicos Hospitalares Ltda., para os itens 02, 
27, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 56, 62, 63, 67, 68, 82, 83, 95, 97, 116, 117, 120, 121, 122, 
123 e 125, no valor total de R$ 5.490,84 (Cinco mil, quatrocentos e noventa reais e 
oitenta e quatro centavos);
- Exatech Ind. e Com. Ltda., para os itens 07, 08, 14, 19, 52 e 66, no valor total de 
R$1.921,34 (Um mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos);
- BW Lido Inst. Cir. Ltda. - EPP, para os itens 03, 12, 30, 89 e 90, no valor total de 
R$2.478,00 (Dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais);
- Macom Inst. Cir. Ind. Ltda., para os itens 17, 25, 31, 32, 33, 74, 75 e 85, no valor total 
de R$5.169,22 (Cinco mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos);
- Medicaltec Ind. e Com. de Equip. Médico Ltda. EPP, para os itens 43, 47, 48, 49, 50, 
69, 70, 80, 92, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 105 e 110, no valor total de R$16.735,87 
(Dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos);
- Mega Med Produtos e Serv. Hospitalares Ltda. EPP, para os itens 06, 18, 23, 28, 65, 
99, 109, 118 e 135, no valor total de R$2.833,90 (Dois mil, oitocentos e trinta e três 
reais e noventa centavos); 
- Schobell Industrial Ltda., para os itens 57, 58 e 73, no valor total de R$ 1.056,90 (Um 
mil, cinqüenta e seis reais e noventa centavos). 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 DECISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
 PA 026/2009 - PREGÃO ELETRÔNICO 015/2009 

 Objeto: Aquisição de toners, cilindros e cartuchos para impresssoras.
Considerando o disposto no item 15.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2009, 
fi ca a empresa  TECHSOL INFORMÁTICA LTDA., CIENTE  do impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. Além disso, fi ca desde 
já  INTIMADA , a efetuar o pagamento de multa equivalente a 20% do valor global 
ofertado, correspondente a R$ 1.351,25 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
vinte e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias na Tesouraria da IMA.  
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 Publique-se,  após encaminhe-se aos Setores de Compras e Licitações para as provi-
dências cabíveis e, após a Gerência Jurídica para as medidas necessárias.  

 Campinas, 26 de abril de 2010 
 LUIZ MASSAYOSHI AYABE 
 Diretor Administrativo-Financeiro 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2010

Concorrência Pública nº 001/2010
Processo Administrativo n° 018/2010 - CP-DT
A Comissão de Licitações da Informática de Municípios Associados S/A. - IMA, torna 
público e convida os interessados a participarem do processo licitatório na Modalida-
de Concorrência Pública, para registro de preços de prestação de serviços de rede 
local, para instalação de pontos de rede; de pontos de telecomun icações; de links 
ópticos e de pontos elétricos, com fornecimento e instalação de equipamento, material 
e mão de obra, desde que atendam as especifi cações e condições constantes do edital e 
anexos, além dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O edital encontra-
se à disposição, a partir desta data, no endereço eletrônico www.ima.sp.gov.br.
DATA DA ABERTURA: 02 de junho de 2010 (quarta-feira).
HORÁRIO: 09:00 horas.
LOCAL: Auditório da IMA - Rua Ataliba Camargo Andrade, 47-Cambuí-Campinas/SP.
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Li-
citações, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sede da IMA, situado à Rua Ataliba 
Camargo Andrade, 47, Bairro Cambuí, Campinas-SP, pelos telefones (19) 3755 6509, 
fax (19) 3755 6514 e e-mail: ima.licitacoes@ima.sp.gov.br.

Campinas, 30 de abril de 2010.
ERIKA CAROLINE SILVA SOBRAL DE SOUZA

Presidente Da Comissão Permanente De Licitações

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE EDITAL 
  

    PREGÃO N. 2010/54  - Presencial. Objeto: Aquisição de areia normal (lavada) tipo 
média/grossa. Recebimento das Propostas  até às 9h do dia 18/05/2010 , na Avenida da 
Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP na Sala de Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 Campinas, 30 de abril de 2010 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 PORTARIA N.º 36/2010   

 O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
 RESOLVE: 
Pela instauração de  SINDICÂNCIA   ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA  
para a regular apuração dos fatos narrados no Protocolo n.º 011234/2009, onde fi gura 
como interessado o Gerente da Divisão de Cemitérios, referente o servidor matrícula 
funcional n.º 0958-01. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como diante das disposições contidas no artigo 149 da Lei Orgânica do Município 
de Campinas, após expedida do mandado citatório, os servidores envolvidos deverão 
comparecer perante a Comissão Permanente de Sindicância para subscrição e ciência 
dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 29 de abril de 2010 
 ACHILLI SFIZZO JUNIOR 

 Presidente SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 

 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 25A.REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2010 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 18:00 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PEQUENO EXPEDIENTE    
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa. 
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário. 
3 - Comunicados dos Senhores Vereadores. 
 ORDEM DO DIA      
 01)  1a.  Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 457/09, Processo n. 194.562, 
de autoria do Sr. Vereador Zé do Gelo, que “Institui o Programa de Divulgação dos 
Serviços relativos à Saúde da Mulher no âmbito do Município e dá outras providên-
cias”. Parecer n. 31/10, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 02)  1a.  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 498/09, Processo n. 195.751, de auto-
ria do Sr. Vereador Professor Alberto, que “Institui o Programa Parceria para Cidada-
nia nas Escolas e Creches Municipais e dá providências correlatas”. Parecer 276/10 da 
Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 03)  1a.  Discussão e Votação do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 527/09, Processo 
n. 196.376, de autoria dos Srs. Vereadores Paulo Oya e Miguel Arcanjo, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de encaminhamento especializado aos alunos que apresen-
tarem sintomas ou características do transtorno do défi cit de atenção/hiperatividade 
- (TDAH) nas Escolas Municipais e dá outras providências”. Parecer n. 197/09, da 
Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao substitutivo total. 
 04)  1a.  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 756/09, Processo n. 201.699, de au-
toria do Sr. Vereador Antonio Francisco - O Politizador, que “Denomina ‘Semana 
Municipal de Campinas- Cidade Limpa’ e dá outras providências”. Parecer n. 195/10, 
da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 05)  1a.  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 03/10, Processo n. 202.237, de autoria 

do Sr. Vereador Biléo Soares, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa 
de Acuidade Auditiva no Município de Campinas e dá outras providências”. Parecer 
n. 191/10, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 06)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 713/09, 
Processo n. 200.686, de autoria dos Srs. Vereadores Valdir Terrazan e Biléo Soares, 
que “Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira a Pedro Benedito 
Maciel Neto”. Parecer n. 817/09, da Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 07)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 113/10, 
Processo n. 204.560, de autoria do Sr. Vereador Arly de Lara e outros Srs. Vereadores, 
que “Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira a Sra. Sílvia Cristina 
Martins Trevisani”. Parecer n. 144/10, da Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 08)  1a. Discussão e Votação do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 581/09, Proces-
so n. 197.875, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que “Dispõe sobre a obrigação 
dos fabricantes e fornecedores de computadores em receber em suas representações, 
fi liais ou matrizes, para reciclagem, computadores obsoletos descartados pelo consu-
midor”. Parecer n. 187/10, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao 
substitutivo total. 
 09)  1a.  Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 654/09, Processo n. 199.200, 
de autoria do Sr. Vereador Vicente Carvalho, que “Dispõe sobre a criação de aten-
dimento preferencial aos munícipes possuidores de sacolas ecológicas”. Parecer n. 
108/10, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 10)  Turno Único de  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 188/10, Processo n. 204.951, 
de autoria do Sr. Vereador Dário Saadi, que “Declara Órgão de Utilidade Pública Mu-
nicipal o Instituto Assistencial aos Surdos Toledo Machado - IAS ‘Toledo Machado”. 
Parecer n. 292/10, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 
 11)  Turno Único de  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 151/10, Processo n. 
204.726, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga leis que dispõem sobre a 
denominação de vias públicas no Município de Campinas e dá outras providências”. 
Parecer n. 291/10, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 
 12)  Matérias adiadas de reunião anterior
 13)  Discussão e Votação da Ata
 14)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário. 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 AURÉLIO CLAUDIO 

 PRESIDENTE 
  

 26A.REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER RE-
ALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2010 (QUARTA-FEIRA), ÀS 18:00 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PEQUENO EXPEDIENTE    
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa. 
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário. 
3 - Comunicados dos Senhores Vereadores. 
 ORDEM DO DIA    
 Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 991/10, devidamente aprovado:   
 01)  2a.  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 196/10, Processo n. 204.994, de auto-
ria do Sr. Vereador Zé do Gelo, que “Autoriza o Executivo Municipal a criar o Selo de 
Inspeção Municipal para os produtos provenientes de agricultura orgânica comerciali-
zados no Município de Campinas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 
Constituição e Legalidade, favorável. Os pareceres das Comissões de Política Urbana; 
Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor e de Finanças e Orçamento serão 
emitidos na oportunidade. 
 Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 1026/10, devidamente aprovado:   
 02)  2a.  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 125/10, Processo n. 204.621, de au-
toria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Institui a nomenclatura do Cidadão Legis-
lador em Campinas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição 
e Legalidade, favorável. O parecer da Comissão de Legislação Participativa será emi-
tido na oportunidade. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:   
     03)  2a.  Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 677/09, Processo n. 
199.580, de autoria do Sr. Vereador Antonio Francisco - O Politizador, que “Dispõe sobre a 
prioridade de passagem de pedestre nas vias públicas do Município”. Parecer n. 101/10 da 
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Os pareceres das Comissões 
de Política Urbana e de Finanças e Orçamento serão emitidos na oportunidade. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:   
     04)  1a. Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n .  615/09, Processo n. 198.253, 
de autoria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Cria, no Município de Campinas, o 
Conselho Popular de Regularização Fundiária e dá outras providências”. Parecer n. 
839/09 da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:   
     05)  1a.  Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 616/09, Processo n. 198.254, 
de autoria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Dispõe sobre coleta e distribuição de 
sobras de material de construção para a população carente do Município de Campinas 
e dá outras providências”. Parecer n. 100/10, da Comissão de Constituição, Legalida-
de e Redação, favorável. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:   
     06)  1 ª  Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 674/09, Processo n. 199.577, 
de autoria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Disponibiliza na rede pública munici-
pal de saúde de Campinas o tratamento de imunoterapia para rinite alérgica”. Parecer 
n. 141/10, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:   
     07)  2a .  Discussão e Votação, adiadas, do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 
518/09, Processo n. 196.156, de autoria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Obriga 
as autoescolas a instalarem banheiros químicos e lixeiras nos locais de exame prático 
e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Reda-
ção, favorável. Os pareceres das Comissões de Política Social, Educação, Cultura e 
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Esporte, Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, e de Finanças e Orçamento 
serão emitidos na oportunidade. 
 08)  1a. Discussão e Votação do projeto de lei n .  242/10, processo n. 205.165, de au-
toria do Executivo, que “Altera a Lei n. 13.796, de 17 de março de 2010, que dispõe 
sobre o programa sócio-educativo “Jovem.com” de ações de inclusão digital e con-
cessão de bolsas e dá outras providências.” Parecer da Comissão de Constituição e 
Legalidade, favorável. 
 09)  Turno único de  Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 171/10, 
Processo n. 204.801, de autoria do Sr. Vereador Biléo Soares, que “Concede Diploma 
de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira a escritora Dulce Braga”. Parecer n. 
258/10 da Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 10)  2a.  Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 44/09, Processo n. 184.955, 
de autoria do Sr. Vereador Tadeu Marcos, que “Institui normas para proteção e seguran-
ça de recém-nascidos e crianças internadas em Hospitais e Maternidades Municipais e 
particulares e dá outras providências”. Parecer n. 110/09 da Comissão de Constituição 
e Legalidade, favorável. Parecer n. 497/09 da Comissão de Política Social e Saúde, 
favorável. Parecer n. 565/09 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 
 11)  Turno Único de  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 152/10, Processo n. 
204.727, de autoria da Sra. Vereadora Leonice da Paz, que “Institui no âmbito do 
Município de Campinas o Dia Municipal de Comemoração da Lei Maria da Penha 
- Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006, que Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências”. Parecer n. 293/10 da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. 
 12)  Turno Único de  Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 59/10, Processo n. 
203.209, de autoria do Sr. Pedro Serafi m, que “Denomina Rua Pedro João Walter Van-
nucci uma via pública do Município de Campinas”. Parecer n. 126/10 da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, favorável. 
 13)  Matérias adiadas de reunião anterior
 14)  Discussão e Votação da Ata
 15)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário. 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 AURELIO CLAUDIO 

 PRESIDENTE 
  

 11A. REUNIÃO SOLENE 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 11ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALIZA-
DA NO DIA 06 DE MAIO DE 2010 (QUINTA-FEIRA), ÀS 20:00 HORAS, 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO NA 
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, N. 66 - PONTE PRETA. 

 Ficam os Srs. Vereadores convocados para a 11a. Reunião Solene, a ser realizada no 
dia 06 de maio de 2010 (quinta-feira), às 20:00hs, no Plenário da Câmara Municipal 
de Campinas, situado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, n. 66 - Ponte Preta, 
oportunidade em que será entregue Diploma de Honra ao Mérito a Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 AURELIO CLAUDIO 

 PRESIIDENTE 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE COMPARECIMENTO   

  MARIÂNGELA DOS SANTOS RIGOLIZZO , solicita o comparecimento  da Sra. 
Edinalba de Almeida,  portadora da CTPS nº 13352, Série 187, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de caracterização do abandono de emprego previsto no artigo 482, 
letra”I”. da CLT”.  

 Campinas, 28 de abril de 2010 
  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Assembléia Geral Ordinária 

  Sociedade Civil Amigos do Residencial Barão do Café 
Através do presente edital, o  Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade 
Civil Amigos do Residencial Barão do Café , no uso de suas atribuições,  CONVO-
CA  todos os proprietários, compromissários, compradores, cessionários de direitos 
sobre imóveis localizados no  Loteamento “Residencial Barão do Café ” a se reu-
nirem em  Assembléia Geral Ordinária , a realizar-se no  dia doze de maio de dois 
mil e dez, na área institucional do Residencial, Distrito de Barão Geraldo, Cam-
pinas, Estado de São Paulo,  em primeira convocação às 19h30m, com a presença 
de metade mais um dos associados e meia hora depois, às 20h00m, com qualquer 
número de associados, para deliberarem sobre a seguinte  ORDEM DO DIA: 1.  
Relatório Anual, Balanço Geral, Demonstração de Receitas e Despesas do exercício 
de 2009 ; 2.  Proposta Orçamentária para o período de maio de 2010 a abril de 2011. 
Os associados que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por pro-
curador devidamente habilitado para esse fi m. Os associados que não comparecerem 
e nem se fi zerem representar por procurador, estarão aprovando implicitamente as 
resoluções tomadas pela Assembléia, não cabendo reclamações posteriores. O As-
sociado que não cumprir  a tempo a sua prestação devida, tornando-se inadimplente, 
fi ca impedido de exercer o direito de votar nas deliberações da Assembléia e delas 
participarem. De acordo com o Estatuto Social e para conhecimento de todos, este 
edital será publicado em jornal da cidade de Campinas, bem como será afi xado no 
quadro de avisos da Associação e na Portaria do Residencial, com antecedência 
mínima de oito dias da data de sua realização.
 

 Campinas, 30 de abril de 2010 
 JÚLIO CÉSAR MASCIOLLI 

 Presidente Conselho Deliberativo 
  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS   

  NASSIF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ., inscrita no CNPJ sob 
n  10.712.634/0001-20,   CONVOCA  todos os sócios para  Reunião Extraordinária , 
que se realizara no dia 14/05/2010, na sede social, sita a  Rua Dois, número 02 ,  da 
quadra A, Cond. Res. Dr. João Aldo A Nassif, cidade de Lorena,  Estado de São 
Paulo, às 9:00 horas. Em primeira convocação, com a presença dos sócios que repre-
sentem a maioria absoluta das cotas sociais, e em segunda convocação, 1 (uma) hora 
após, com os presentes.  ORDEM DO DIA: a)  deliberar sobre a exclusão da sócia 
Claudia Marques Pereira;  b)  admissibilidade e ingresso de novo sócio;  c)  alteração do 
contrato social;  d)  outros assuntos de interesse geral.
 

 JOÃO ALDO NASSIF NETO 
 Sócio Majoritário 


