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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 03/10/10806, anexos 04/10/11444, 04/10/36944, 04/10/41011, 05/10/13274, 
06/10/10812, 07/03/3732, 08/03/3826 e 09/03/4713 
 Interessado: Mário Leite da Costa Filho 
 C/C: 015.844.000/02 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 

 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que 
a decisão de fl s. 535, publicada no DOM de 06/03/12, contém incorreção no comando 
para reemissão ou substituição dos lançamentos em face das disposições dos artigos 
145, 149 e 173 do CTN,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ:  O lançamento anteriormente constituído relativamente ao exercício de 
2003 deverá ser substituído, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos termos 
da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01 (e alterações); em consonância com 
os artigos 145, 149 e 173 do Código Tributário Nacional.
 LEIA-SE:  Os lançamentos englobados referentes ao IPTU e Taxas Imobiliárias ori-
ginalmente constituídos para o referido imóvel, para o  exercício de 2003  deverão ser 
retifi cados, apurando-se o montante do tributo devido (IPTU e TAXAS) para cada 
uma das unidades autônomas nos termos do quadro constante da presente decisão, 
cuja somatória deverá ser abatida do valor do lançamento englobado, aproveitando-se 
os valores eventualmente recolhidos e incidindo os encargos legais sobre a diferença 
apurada caso não haja depósito administrativo, com base na Lei Municipal 9.927/98 
e alterações, Lei nº 11.111/01 e alterações; Lei 6.361/90 e Lei nº 6.355/90 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, e 173, I, do 
CTN. Os demais dados do despacho permanecem inalterados. 

 Campinas, 03 de maio de 2012 
 JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO 
 Diretor Do Departamento De Receitas Imobiliárias 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo nº: 12/10/11965 
 Interessado: Clarice Balista de Oliveira 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal, e 
atendendo as disposições dos arts. 3º, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de for-
necimento de certidão das folhas 12 a 14 do processo protocolizado sob nº 10/10/23401, para a 
requerente, por conter dados de terceiros sujeitos ao sigilo fi scal de que trata a OS/GP nº 609/01.
 

 Campinas, 07 de maio de 2012 
 LOURENÇO ANTÔNIO DOS SANTOS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

  Protocolo: 1988-02944 Interessado(a): IGREJA BATISTA DE CAMPINAS 
 Cartográfico: 3441.12.05.0035.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da certidão de matrícula atualizada  (emitida nos últimos 360 dias)  expedi-
da pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a atualização 
cadastral, pois, há divergência da metragem do terreno: NO C.C.O. CONSTA 
2.720,00 m² e o CADASTRO DA PREFEITURA CONSTA 2.232,00 m²  ;  NOS 
TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2005 ART. 1º item A.
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, 08 de maio de 2012 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolo: 2010/10/32425
Interessado: E O Beltrame & Cia Ltda
Assunto: Enquadramento no Simples Nacional
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto municipal 15.356/2005 e artigo 39 da 
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006,à vista do que consta do protocolo supramencio-
nado, indefi ro presente pedido de inclusão da empresa: E O Beltrame & Cia Ltda,CNPJ 
01.466.856/0001-10,no Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contri-
buições- Simples Nacional- para o exercício de 2009, posto que a opção pelo referenciado 
regime ocorreu sem a devida inscrição da fi lial 01.466.856/0023-25 no Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal,conforme exigência estabelecida pela lei municipal 12.395/2005,alte-
rada pela lei 13.519/2008, e §1º-A, inciso I e §1º c/c §4º do artigo 7º da Resolução CGSN 
nº 4.
 

 Campinas, 02 de fevereiro de 2012 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JR. 

 Auditor-Fiscal Tributário Municipal Respondendo Pela CSCM Matrícula 45.556-3 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

PORTARIA GP Nº 01 ,  08 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre os prêmios a serem concedidos mediante sorteio da 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS - e Campinas, no mês de 
Maio de 2012, nos termos regulamentados pelo Decreto Municipal 

nº 17.057/10.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITAS, considerando o disposto no § 4º 
do art. 2º do Decreto Municipal nº 17.057/10, 
EXPEDE a seguinte Portaria:
Art. 1º O sorteio de prêmios do mês de Maio de 2012 será realizado em 12/05/2012.
Art. 2º Concorrerão aos prêmios do artigo 3º desta Portaria, os cupons relativos às 
Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS - e emitidas no período de 1º a 30 de 
Abril de 2012.
Art. 3º Para os ganhadores com cupons previstos no artigo 2º desta Portaria, serão 
distribuídos os prêmios abaixo relacionados:
I - 1º Prêmio: TV Samsung 40”;
II - 2º Prêmio: Microcomputador ;
III -3º Prêmio: Blu-Ray DVD Home Cinema;
IV - 4º Prêmio: IPad Wifi  64 Gb;
V - 5º Prêmio:Lavadora de pressão;
VI - 6º Prêmio: Mini System;
VII - 7º Prêmio: Blu-Ray player ;
VIII – 8º Prêmio: Blu-Ray player ;
IX - 9º Prêmio: Nintendo Wii ;
X - 10º Prêmio: X Box 360  ;
XI - 11º Prêmio:GPS;
XII - 12º Prêmio: GPS;
XIII - 13º Prêmio: Autorrádio;
XIV - 14º Prêmio : Autorrádio ;
XV - 15º Prêmio: IPod Nano 16GB ;
XVI - 16º Prêmio: IPod Nano 16GB;
XVII - 17º Prêmio: IPod Nano 16GB;
XVIII - 18º Prêmio: IPod Nano 16GB;
XIX - 19º Prêmio: IPod Nano 16GB;
XX - 20º Prêmio: IPod Nano 16GB;
Art. 4º O resultado do sorteio, a data e o local de entrega dos prêmios serão divulgados 
no endereço eletrônico http://nfse.campinas.sp.gov.br/ e publicados no Diário Ofi cial 
do Município até o dia 18/05/12.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de maio de 2012.
ANTÔNIO CARIA NETO 
Secretário Municipal de Receitas

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a  Carta-Convite nº 028/2012  - 
Processo Administrativo nº 12/10/14.960 - Interessado: Gabinete do Prefeito - Objeto: 
Prestação de serviços de levantamento de dados tributários, visando lançamentos futuros 
de IPTU e ISS. Entrega dos Envelopes: até  17/05/2012 às 09h30min . Sessão Pública 
de Abertura:  17/  05/2012 às 09h30min . A Carta-Convite encontra-se à disposição das 
empresas convidadas e daquelas que, não tendo sido convidadas, estiverem cadastradas 
nesta PMC na categoria 15.022 - Levantamento Cadastrais e Tributários .  As empre-
sas cadastradas, mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em participar, 
com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propos-
tas. A Carta-Convite está disponível para consulta ou para retirada, entre  09/05  /2012  e  
16/05/2012 ,na Secretaria Municipal de Administração, no 6º andar do Paço Munici-
pal, localizado na Av. Anchieta nº 200 - Centro, no horário das 08h30min às 12h e das 
13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, o edital será 
também disponibilizado no endereço eletrônico  www.campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA MODALIDADE 

CONVITE   
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  11/10/37.904  Interessado:  Secretaria Municipal de Ad-
ministração  Pregão Presencial n°  182/2011  Objeto:  Registro de Preços para prestação 
de serviços de retífi ca completa de motores, em máquinas e veículos da frota municipal. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o Pregão Presen-
cial nº 182/2011, referente ao objeto em epígrafe com os respectivos preços unitários 
entre parênteses,  lote 01:  itens 01 (R$ 2.000,00), 02 (R$ 3.000,00), 03 (R$ 2.500,00) e 
04 (R$ 3.000,00);  lote 02:  itens 05 (R$ 8.800,00), 06 (R$ 8.200,00), 07 (R$ 8.000,00), 
08 (R$ 8.650,00), 09 (R$ 8.000,00), 10 (R$ 6.500,00), 11 (R$ 6.000,00), 12 (R$ 
13.000,00), 13 (R$ 18.000,00) e 14 (R$ 9.000,00), ofertados pela empresa adjudicatá-
ria  SOLA & GIRALDI LTDA. - EPP. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Presencial, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) 

é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas
Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

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

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

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

 
ACERVO

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

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

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

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

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

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

contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: 

IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela 
Imprensa Ofi cial do Município de Campinas

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

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

2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preço; e
4. ao Departamento de Transportes Interno desta Secretaria, para as demais provi-
dências, devendo emitir Ordem de Fornecimento à detentora da Ata, após o registro 
da reserva orçamentária no SIAFEM, cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do 
Decreto Municipal nº 17.494/2012 e autorização da respectiva despesa.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 
  

 DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA   
  Processo Administrativo n.° 11/10/48.132 
 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
 Convite n.º 090/2011 
 Objeto:  Aquisição de equipamentos de som, imagem, projeção e telefonia.
Em face do não comparecimento de interessados na licitação em epígrafe, restou a esta 
Comissão  DECLARAR  DESERTA  a licitação.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 COMISSÃO   

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo : Nº 11/10/13.185  Interessado : Secretaria Municipal de 
Educação  Assunto : Pregão Presencial nº 005/2012  Objeto : Contratação de empresa 
para fornecimento de uniformes escolares.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em espe-
cial a manifestação do Departamento de Apoio à Escola da Secretaria Municipal de 
Educação e da Pregoeira, que acato na íntegra, decido CONHECER  da Impugnação 
apresentada pela empresa  ASTRO ABC INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.  ao 
Pregão Presencial nº  005/2012  e, apreciando seu mérito,  DAR-LHE  PROVIMENTO 
PARCIAL,  para que sejam subdivididos os itens especifi cados no Anexo I - Memorial 
Descritivo, e por conseguinte, alterado o critério de julgamento para menor preço por 
item, mantidas todas as demais exigências do presente Edital.
Publique-se. Após, ao Departamento Central de Compras para prosseguimento.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 
  

 ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO   
  Processo Administrativo:  11/10/13.185
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Pregão Presencial nº 005/2012 
 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de uniformes escolares.
A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira e após os apon-
tamentos feitos pelo órgão técnico, apresenta resposta ao esclarecimento formulado 
pela empresa  MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. , pela ordem:
 Pergunta 1:  Qual a cor do zíper a ser considerada na confecção da jaqueta?
 Resposta:  A cor do zíper a ser considerada na confecção da jaqueta é azul (pantone 
19-3952 TPX), conforme descrito no Anexo I - Memorial Descritivo do edital alterado.
 Pergunta 2:  Qual a medida exata para barra e largura do peito a licitante participante 
deverá considerar para a confecção da jaqueta?
 Resposta:  As medidas a serem consideradas para confecção da jaqueta são as cons-
tantes na tabela apresentada no Anexo I - Memorial Descritivo - Figura U03 - Deta-
lhamento das medidas da jaqueta - Tabela de tamanhos para jaqueta em helanca com 
medidas em cm.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO   
 Acha-se reaberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Presencial  nº 005/12 
-  Processo Administrativo  nº 11/10/13.185 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Educação -  Objeto : Contratação de empresa para fornecimento de uniformes escolares.
 A nova data de entrega dos envelopes e da Sessão Pública  fi ca designada para o dia 
25/05/2012 às 09h30min.
 Disponibilidade do edital  com as devidas alterações: a partir do dia 14/05/2012,  para 
consulta, ou para aquisição, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal 
de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP). 
O edital poderá ser disponibilizado, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas, 
sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
068/2012   

  Processo Administrativo Nº  12/10/01.976
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública - 7º GB 
 Assunto:  Pregão Presencial 068/2012
 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros.  
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados na 
licitação em epígrafe, a alteração no subitem 3.5 do Anexo I - Memorial Descritivo do 
edital da licitação em epígrafe, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"3.5 - Todo produto considerado impróprio ao consumo será devolvido pelo 7° Gru-
pamento de Bombeiros, devendo ser substituído pela proponente vencedora por sua 
conta e risco no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas."
Tendo em vista que tais alterações não afetam a formulação das propostas, fi cam man-
tidas todas as demais condições do Edital, no que não colidirem com as deste Adendo.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 

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

 COMUNICADO AS ENTIDADES COFINANCIADAS EM 2012 
 Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 08/05/2012 
 Conforme disposto no Termo de Ajuste, Cláusula 3.2.2, Item F, a prestação de contas 
mensal, composta por (  ANEXO 02 e/ou ANEXO 03, CÓPIA DOS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, EXTRATO BANCÁRIO identifi cando cada 
lançamento a débito ocorrido na conta com as despesas apresentadas no anexo; 
comprovantes de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciários so-
mente para o Cofi nanciamento; Relatório indicando as despesas que a entidade 
suportou às suas expensas no mesmo período; comprovação dos rendimentos de 
aplicação fi nanceira (mesmo que zerados) ocorridos na conta específi ca)   deverá ser 
entregue do 10º (décimo) ao 15º (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao re-
cebimento dos recursos, na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, por meio da Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas, no 12º andar.
Com o objetivo de organizar o recebimento das prestações de contas, referentes aos 
recursos repassados durante o mês de  ABRIL DE 2012 , as entidades abaixo relacio-
nadas, bem como as que eventualmente receberam qualquer repasse e não constem na 
listagem abaixo, deverá efetuar a entrega dos documentos atinentes à citadaprestação 
de contas nos seguintesdias e horários, visando qualifi car o atendimento da área acima 
citada aos representantes das Entidades Co-fi nanciadas:
 15/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  ASSOC CORNELIA M.E.V.HYLCKAMA VLIEG-N.O.T
 2  CRECHE ESTRELINHA DO ORIENTE
 3  CRECHE ILCE DA CUNHA HENRY
 4  FUNDACAO GERACOES
 5  FUND.IRMA RUTH DE M.C. SAMPAIO-FIRMACASA
 6  FUNDACAO ORSA

 15/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  FUNDACAO SINDROME DE DOWN
 2  GRUPO COMUNITARIO DA CRIANCA FELIZ
 3  INST. EDUC. PROFA. MARIA DO CARMO A. TOLEDO
 4  INSTITUICAO ASSIS.DIAS DA CRUZ
 5  INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 6  MOVIMENTO VIDA MELHOR - MVM

 16/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  ASSOC BENEFICENTE PE ISRAEL M SOSSA - ARCA
 2  ASSOC BENEFICENTE SALEM
 3  ASSOC PAIS AMIGOS CRIANCA CANCER HEMOPATIAS 
 4  ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CAMP. - APAE 
 5  ASSOC.ASS. SOC. S.JOAO VIANNEY
 6  ASSOC. BRAS. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

 16/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  ASSOC. DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO C. IMAC. DE MARIA
 2  ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE
 3  ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS C. - APASCAMP
 4  PROJETO GENTE NOVA
 5  UNIAO CRISTA FEMININA 

 17/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  CENTRO DE EDUCACAO ASSES POPULAR - CEDAP
 2  CENTRO SOCIAL BERTONI
 3  CONSELHO COMUNITARIO DE CAMPINAS
 4  LAR ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVARIO
 5  LAR EVANGELICO ALICE DE OLIVEIRA 
 6  LEGIÃO DA BOA VONTADE 

 17/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
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 1  MOVIMENTO ASSIST ESP MARIA ROSA
 2  NUCLEO DE AÇAO SOCIAL - N.A.S.
 3  OBRA DO BERCO
 4  OS SEAREIROS
 5  PRO VISAO SOC CAMP. DE ATEND. AO DEFIC.VISUAL
 6  SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM 

 18/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO - CEI
 2  CENTRO ESPIRITA A.KARDEK EDUCANDARIO EURIPEDES
 3  CENTRO INFANTIL DE INV.H.DR.D.A.BOLDRINI
 4  CENTRO PROM.NOSSA SENHORA DA VISITACAO
 5  CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE
 6  ESCOLA SALESIANA SÃO JOSÉ - CP DOM BOSCO

 18/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  INSTITUTO DE P. T. PROF. NORBERTO E SOUZA PINTO
 2  CENTRO SOCIAL ROMILIA MARIA
 3  CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA
 4  LAR DA AMIZADE - ILCE DA CUNHA HENRY
 5  LAR PEQUENO PARAISO

 21/05/2012 - 08:30 AS 11:30H 
 1  AÇÃO FORTE
 2  AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 3  APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA
 4  ASSIST SOC DA PAROQ.SAGRADO CORACAO JESUS
 5  ASSIS VICEN FRED OZANAM DE CAMP-LAR SRAS. IDOSAS
 6  ASSOC BENEF DOS 13 PAIS-LAR CRIANÇA FELIZ

 21/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  ASSOC BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
 2  ASSOC. APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANCA E VIDA - AGAEVI 
 3  ASSOS DESENV. AUTISTAS CAMPINAS - ADACAMP
 4  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA - ABC
 5  FUNDACAO EUFRATEN
 6  GRUPO PRIMAVERA 

 22/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  CASA DOS MENORES DE CAMPINAS-CID.DOS MENINOS
 2  CENTRO ASSISTENCIAL VEDRUNA
 3  CENTRO COM. DO JD SANTA LUCIA
 4  CENTRO COMUNITARIO DO PQ. ITAJAI E REGIAO
 5  CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE
 6  CENTRO DE CONT.INV.IMUN. DR. A.C. CORSINI

 22/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  CENTRO DE EDUC. ESP. SINDROME DE DOWN
 2  CENTRO DE ESTUDOS E PR.DA MULHER MARGINALIZADA
 3  CENTRO DE FORMACAO SEMENTE DA VIDA
 4  CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR - C.O.F.
 5  CENTRO ED.ASS.SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA
 6  SORRI CAMPINAS

 23/05/2012 - 08:30 AS 11:30 
 1  ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
 2  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
 3  ASSOCIAÇÃO ASSIST. E DE. RESSUREIÇÃO - APER
 4  ASSOCIACAO CASA DE APOIO SANTA CLARA
 5  ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDÁRIO
 6  ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA-AMIC

 23/05/2012 - 13:30 AS 16:30 
 1  ASSOCIACAO EVANGELICA ASSISTENCIAL 
 2  ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
 3  ASSOCIAÇÃO PROJETO ANHUMAS
 4  CÁRITAS ARQUIODIOCESANA DE CAMPINAS
 5  COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA - CDI

 24/05/2012 - 8:30 AS 11:30 
 1  INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM
 2  CENTRO REGIONAL MAUS TRATOS INF. - C.R.A.M.I. 
 3  S O S ACAO MULHER E FAMILIA 
 4  SOC. FEMININA DE ASSISTÊNCIA INFÂNCIA - CRECHE BENTO QUIRINO
 5  SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIO FACIAL-
-SOBRAPAR 
 6  INSTITUTO DE EDUCACAO ESPECIAL RECRIAR - IEER

 24/05/2012 - 13:30 AS 16:30 
 1  OBRA SOCIAL SAO JOAO BOSCO
 2  SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSP. MATERN. CELSO PIERRO
 3  SOCIEDADE DE ASSIS FIBROSE CISTICA
 4  SOC EDUCATIVA DE TRAB E ASSISTENCIA - SETA 
 5  SOC PRO MENOR DE BARAO GERALDO
 6  TABA ESPACO VIVENCIA E CONV. ADOLESCENTE

 25/05/2012 - 08:30 AS 11:30H 
 1  ASSOCIACAO BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANCA
 2  ASSOC EDUC HOMEM DE AMANHA - GUARDINHA
 3  ASSOCIACAO BENEFICENTE SEMEAR
 4  INSTITUTO ANELO
 5  INSTITUTO CAMP. DOS CEGOS TRABALHADORES
 6  INSTITUTO CULTURAL CANARINHOS DA TERRA

 25/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  INST. DE SOLIDARIEDADE PARA PROGR. DE ALIMENTAÇÃO - I.S.A.
 2  INSTITUTO EDUC.EVANG.PARA DEFICIENTE AUDITIVOS
 3  LAR CAMPINENSE BEM ESTAR DO MENOR
 4  LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS
 5  LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ
 6  SOCIEDADE PESTALOZZI DE CAMPINAS

 28/05/2012 - 8:30 AS 11:30H 
 1  ASSOC BENEFICENTE DIREITO DE SER
 2  CASA DA CRIANCA MARIA LUIZA HARTZER
 3  CASA DA CRIANCA MEIMEI 
 4  CASA DA CRIANCA PARALITICA
 5  CASA DA SOPA -ASSOC.BEN.N. RES.PAR.VIRACOPOS 
 6  CASA DE MARIA DE NAZARE 

 28/05/2012 - 13:30 AS 16:30H 
 1  CASA DE REPOUSO BOM PASTOR
 2  CENTRO APOIO E INT. DO SURDOCEGO E MULT.DEF. 
 3  CENTRO ASS.C.P.Q.MARTINS - CRECHE SANTA RITA CASSIA
 4  CENTRO ASSISTENCIAL LIRIO DOS VALES
 5  CENTRO DE ORIENT. ADOL. DE CAMPINAS - COMEC
 6  SOC. FILHAS NOSSA SRA. SAGRADO CORACAO CASA DA CRIANÇA MADRE ANASTACIA 
Dessa forma, considerandoque nos termos do estabelecido pelo citado Termo de Ajus-
te aausência da entrega da prestação de contas nas datas mencionadas implicará em 
medidas administrativas obrigatórias pelo poder público. Solicitamos a todas as enti-
dades a observância fi el dos prazos e períodos ora assinalados, a fi m de garantirmos a 

continuidade das ações sociais desenvolvidas.
Quanto aos recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 
 FMDCA,  bem como os recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 
 PETI  solicitamos que seja obedecido o mesmo cronograma de entrega das prestações 
de contas do Co-fi nanciamento.

  A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE 
ABRIL, NÃO ISENTA A ENTIDADE DE PENDÊNCIAS EM PRESTAÇÕES DE 

CONTAS ANTERIORES.  
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 

 Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 0519/12   
 A Diretoria do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios faz saber ao 
 servidor M.F. 103.224-0  da penalidade de  Demissão , com fulcro nos artigos 184, in-
cisos I e VI, combinado com o artigo 198, inciso II, parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 
1.399/55, conforme decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal a fl s.  88/89  referente ao 
protocolado nº  11/10/440 , processo administrativo disciplinar nº  038/11 , onde fi gura 
como interessado o Distrito de Saúde Sul da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Campinas, 03 de maio de 2012 
 GILBERTO BIZZI FILHO 

 Diretor Do Departamento De Processos Disciplinares E Investi gatórios

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS      
 Processo Administrativo n.º  11/10/43527  Interessado  :  Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Social  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 43/12  Ata de Registro de 
Preços n.º  115/12  Detentora da Ata:  H. SOUZA GONÇALVES - CONFECÇÕES - ME 
 Objeto : Registro de preços de camisetas  Preço Unitário:  Itens: 01 (R$ 10,59); 02 (R$ 
12,43); 03 (R$ 12,92) e 04 (R$ 22,90)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  116/12  Detento-
ra da Ata:  BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS-
PITALARES LTDA. - ME  Objeto : Registro de preços de leites e dietas para o Programa 
DST/AIDS  Preço Unitário:  Itens 02 (R$ 4,96); 07 (R$ 16,40) e 10 (R$ 2,50)  Prazo  :  12 
meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  117/12  Deten-
tora da Ata:  EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES LTDA.  Objeto : Registro de preços de leites e dietas para o Programa DST/
AIDS  Preço Unitário:  Item: 08 (R$ 3,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  118/12  Deten-
tora da Ata:  F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. - EPP  Objeto : Registro de preços de leites e 
dietas para o Programa DST/AIDS  Preço Unitário:  Item: 01 (R$ 7,68)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  119/12  Detento-
ra da Ata:  MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-hOSPITALARES 
LTDA. - ME  Objeto : Registro de preços de leites e dietas para o Programa DST/AIDS  
Preço Unitário:  Item: 11 (R$ 4,45)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  120/12  Deten-
tora da Ata:  NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA. 
 Objeto : Registro de preços de leites e dietas para o Programa DST/AIDS  Preço Unitário: 
 Itens: 03 (R$ 22,00) e 06 (R$ 8,45)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  121/12  Deten-
tora da Ata:  PHARMACIA ARTESANAL LTDA.  Objeto : Registro de preços de leites 
e dietas para o Programa DST/AIDS  Preço Unitário:  Itens: 05 (R$ 6,34) e 09 (R$ 6,00) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/37558  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 171/11  Ata de Registro de Preços n.º  122/12  Detento-
ra da Ata:  PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.  Objeto : Registro de preços de leites 
e dietas para o Programa DST/AIDS  Preço Unitário:  Item: 12 (R$ 8,72)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/36386  Interessado  :  Secretaria Municipal de Serviços Pú-
blicos  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 41/12  Ata de Registro de Preços n.º  123/12  Deten-
tora da Ata:  MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.  Objeto : Registro de preços 
de ferramentas de pequeno porte  Preço Unitário:  Lote 01: Itens 01 (R$ 21,99), 02 (R$ 19,98), 
03 (R$ 38,99), 04 (R$ 29,99), 05 (R$ 8,39), 06 (R$ 7,59), 07 (R$ 7,99), 08 (R$ 7,99), 09 (R$ 
4,99), 10 (R$ 4,99), 11 (R$ 5,19), 12 (R$ 5,49), 13 (R$ 6,49), 14 (R$ 10,49), 15 (R$ 119,99), 
16 (R$ 59,99), 17 (R$ 8,99), 18 (R$ 7,50); Lote 02 :  Itens 19 (R$ 31,94), 20 (R$ 15,97), 21 (R$ 
12,97), 22 (R$ 8,18), 23 (R$ 35,95), 24 (R$ 8,28), 25 (R$ 4,69), 26 (R$ 9,48), 27 (R$ 109,83), 
28 (R$ 239,60), 29 (R$ 152,77), 30 (R$ 151,75), 31 (R$ 4,29), 32 (R$ 9,78), 33 (R$ 9,18), 34 
(R$ 10,48), 35 (R$ 19,96), 36 (R$ 24,46), 37 (R$ 64,89), 38 (R$ 24,96), 39 (R$ 33,94), 40 (R$ 
11,58), 41 (R$ 19,16), 42 (R$ 13,67), 43 (R$ 12,87), 44 (R$ 15,97), 45 (R$ 31,95), 46 (R$ 36,94), 
47 (R$ 12,48), 48 (R$ 29,95), 49 (R$ 14,97), 50 (R$ 19,96), 51 (R$ 34,94), 52 (R$ 10,98), 53 
(R$ 44,00); Lote 03: itens 54 (R$ 30,20), 55 (R$ 194,90), 56 (R$ 194,70); Lote 04:itens 57 (R$ 
258,68), 58 (R$ 139,25) e 59 (R$ 542,25)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  08/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/50/1962  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA EMEI DO CIS DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES  Interes-
sado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  27/12  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 1.290,00  Assinatura:  25/04/12

 Processo Administrativo n.º  10/50/2410  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA CIMEI MARGARIDA MARIA ALVES  Interessado:  Secretaria 
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Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  28/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor 
 R$ 4.628,34  Assinatura:  25/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/16012  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA EMEI DO CIS DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES  Interes-
sado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  29/12  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 14.045,52  Assinatura:  25/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/42957  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF PROFª DULCE BENTO DO NASCIMENTO  In-
teressado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  30/12  Objeto  :  Doação 
de bens móveis  Valor  R$ 7.037,47  Assinatura:  02/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/60/1398  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA EMEI CÔNEGO MANOEL GARCIA  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  31/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor 
 R$ 281,00  Assinatura:  02/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/9999  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF RAUL PILA  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Educação  Termo de Doação n.º  32/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
2.588,68  Assinatura:  18/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/34642  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF ÂNGELA CURY ZÁKIA  Interessado:  Secreta-
ria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  33/12  Objeto  :  Doação de bens móveis 
 Valor  R$ 3.510,49  Assinatura:  20/04/12

 Processo Administrativo n.º  10/10/6135  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA EMEI AGOSTINHO PATTARO  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Educação  Termo de Doação n.º  34/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
8.061,19  Assinatura:  04/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/60/526  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA CEMEI SÔNIA LENITA GALDINO TORREZAN CÂMERA  In-
teressado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  35/12  Objeto  :  Doação 
de bens móveis  Valor  R$ 4.300,68  Assinatura:  04/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/60/1259  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA EMEI BENJAMIN CONSTANT  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Educação  Termo de Doação n.º  36/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
1.548,50  Assinatura:  04/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/20891  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA CIMEI Nº 15 REGENTE FEIJÓ  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Educação  Termo de Doação n.º  37/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
2.002,00  Assinatura:  04/05/12

 Processo Administrativo n.º  10/50/1432  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA CIMEI Nº 13  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Ter-
mo de Doação n.º  38/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 1.440,90  Assinatura:  
04/05/12

 Processo Administrativo n.º  10/10/45584  Donatário  :  Município de Campinas  Doador: 
 CAIXA ESCOLAR DA CIMEI Nº 13  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Ter-
mo de Doação n.º  39/12  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 1.515,00  Assinatura:  
04/05/12

 Processo Administrativo n.º  09/10/30414  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde  
Modalidade  :  Concorrência n.º 04/10  Contratada:  PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULIS-
TA DE OBRAS LTDA.  Termo de Contrato n.º  94/10  Termo de Aditamento   n.º  42/12 
 Objeto do Aditamento:  Prorrogação por mais 12 meses, a partir de 13/04/11 e aditamento 
no percentual de 1,49%  Valor total já aditado:  R$ 84.458,59  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  10/10/47174  Interessado:  Secretaria Municipal de Educa-
ção  Modalidade  :  Contratação Direta n.º 17/11  Contratada:  EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIO E TELÉGRAFOS - ECT  Termo de Contrato n.º  48/11  Termo de Aditamento 
  n.º  85/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por mais 12 meses, a partir de 04/05/12 
 Valor:  R$ 67.670,30  Assinatura:  03/05/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26203  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  SR. LUIZ CARLOS SOLLBERGER JEOLÁS  Termo de 
Contrato FICC n.º  27/11  Termo de Aditamento   n.º  50/12  Objeto do Aditamento:  Pror-
rogação por mais 30 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/04/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26222  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  SR. JOÃO RAFAEL FERREIRA  Termo de Contrato 
FICC n.º  47/11  Termo de Aditamento   n.º  84/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 
mais 183 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/09/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26216  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  SR. LINEKER HENRIQUE DE OLIVEIRA  Termo de 
Contrato FICC n.º  41/11  Termo de Aditamento   n.º  81/12  Objeto do Aditamento:  Pror-
rogação por mais 183 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/09/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26197  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  SRA. ISIS ANDREATTA BARROS  Termo de Contrato 
FICC n.º  20/11  Termo de Aditamento   n.º  64/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 
mais 183 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/09/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26223  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  SR. MATEUS LONER  Termo de Contrato FICC n.º 
 48/11  Termo de Aditamento   n.º  56/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por mais 183 
dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/09/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26183  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade  :  Amil  Contratada:  ASSOCIAÇÃO DE SAMBA CUPINZEIRO  Termo de 
Contrato FICC n.º  07/11  Termo de Aditamento   n.º  54/12  Objeto do Aditamento:  Pror-
rogação por mais 183 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/09/12  Assinatura:  05/04/12

 Processo Administrativo n.º  11/10/26204  Interessado:  Secretaria Municipal de Cultu-
ra  Modalidade  :  Amil  Contratada:  SR. MAURICIO SIMIONATO  Termo de Contrato 
FICC n.º  29/11  Termo de Aditamento   n.º  49/12  Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 
mais 153 dias, a partir de 01/04/12, ou seja, até 30/08/12  Assinatura:  05/04/12
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EDITAL DE CHAMADA   
 A Secretaria Municipal de Cultura, através de seu Secretário FLAVIO SANNA, pu-
blica e faz saber ao servidor GABRIEL REIS, matrícula 108.775-4, ELETRICISTA, 
centro de custo C0270, que tem sido verifi cado o seu não comparecimento, sem causa 
justifi cada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fi ca pelo presente Edital, convida-
do a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação 
ilegal, sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO, nos termos do arti-
go 195 e 198, II, parágrafo 1º da lei municipal nº 1.399/55 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais). E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente Edi-
tal, que será publicado no Diário Ofi cial do Município por 03(tres) dias consecutivos. 

 Campinas, 04 de maio de 2012 
 FLAVIO SANNA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA 405  
Aos 22 dias do mês de março de 2012, com início às 10h, realiza-se no Planetário - Parque 
Portugal - Portão 07, a quadringentésima quinta reunião do Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, na ausência do presidente Flávio Sanna 
assume os trabalhos o vice-presidente Herberto Guimarães e com a presença dos seguintes 
conselheiros: Octacílio Dias de Almeida, suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo 
- Cláudio Natal Orlandi, titular da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Maria Apare-
cida Paioli Padula Castellani, suplente da Secretaria Municipal de Planejamento - Matheus 
Mitraud Júnior, suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania - 
Daisy Serra Ribeiro, Antonio Henrique Felice Anunziata, titular e suplente da Coordenado-
ria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) - Tereza Penteado, Ana Maria Sorrosal, titular 
e suplente do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA - Marcelo Alexandre 
Juliano, titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil - I.A.B. - Jamil Cury Sawaya, titular 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCC - Caio Plínio Aguiar Alves de 
Lima, titular do Centro de Ciências, Letras e Artes - Sérgio Galvão Caponi, Vera Lúcia 
Pessagno Bréscia, titular e suplente da Academia Campineira de Letras e Artes - Regina 
Márcia Moura Tavares, titular da Academia Campinense se Letras - Wilson Barbosa, su-
plente do Instituto Agronômico de Campinas - IAC - Orlando Rodrigues Ferreira, titular 
da Associação Campineira de Imprensa - Maria Rita S. de Paula Amoroso, suplente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SINDUSCON - Neiva 
Sueli Pivetta, titular do Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI - Iracema 
Salgado, titular de Museologia - Antonio Euler Lopes Camargo, suplente da Sociedade dos 
Amigos da Cidade de Campinas - Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Campinas - AEAC.  EXPEDIENTE : Apreciação da ATA 404 
-  APROVADA. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:  O vice-presidente conselheiro 
Herberto Guimarães inicia a reunião desejando a todos bom dia. Justifi ca a ausência da con-
selheira Adriana Flosi e de seu suplente. Explica que hoje o tempo é bastante limitado por 
conta da apresentação da Regulamentação da Resolução nº. 051/04. É imprescindível, por 
necessidade, a objetividade. Vamos abrir para comunicação dos conselheiros e dinamizar 
a pauta.  COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  O conselheiro Caio Plínio Alves 
de Lima pede em primeiro lugar para postular na mesa, que respeitemos o horário de início 
da reunião. Em segundo lugar questiona a intervenção no Castelinho em frente à antiga 
Rodoviária. Estão tirando tijolinho por tijolinho e vão reconstruir o prédio na antiga Estação 
Carlos Gomes. Quer saber por que o CONDEPACC não foi 
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comunicado disso. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro explica que 
o prédio está preservado. Não é tombado e nem está em estudo de tombamento. A nível da 
CSPC, houve uma informação da Secretaria de Obras que o prédio estava prestes a cair. O 
conselheiro Caio Plínio Alves de Lima coloca que de fato é um direito de propriedade, mas 
discorda da ação. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro informa que 
constará em ata a contrariedade do conselheiro Caio Plínio quanto ao imóvel conhecido 
como Castelinho. Com relação ao horário, já houve uma discussão a respeito e os Conse-
lheiros concordaram que essa meia hora é importante para confraternizarem. O vice-presi-
dente Herberto Guimarães informa também que enquanto não houver quórum a reunião não 
pode começar. Já sabemos que a reunião é marcada para às 9h30m e começa às 10 h. Nem 
sempre, por motivos particulares, dá para chegar no primeiro horário. Há necessidade de 
fl exibilidade. A conselheira Maria Rita de Paula Amoroso fala de sua indignação com rela-
ção ao prédio da Avenida Andrade Neves e como foi colocado pela televisão. Não adianta 
falar que está sendo feito um bem para Campinas e que está sendo fi lmado, documentado. 
É marketing, pois se o prédio é um bem importante, ele o é, no lugar onde foi construído 
e onde tem uma história. Isso gera indignação. A partir do momento que já não existe no 
lugar de origem, não tem mais valor para a Cidade. A conselheira e coordenadora da CSPC 
Daisy Serra Ribeiro explica que a presença de Gabriel Rapassi, como convidado, se deve 
à volta do Conselho de Cultura ao CONDEPACC. Por uma questão burocrática, o Ofício 
com os representantes da entidade ainda não chegaram à CSPC. Foram indicados: Gabriel 
Rapassi, como titular e Mário Gravem Borges, como suplente. Dá as boas-vindas aos novos 
Conselheiros. O vice-presidente conselheiro Herberto Guimarães pede a inversão da pauta 
passando para o item  01 - Protocolado nº. 11/10/52872 PG.  Interessado: Curtume Cantúsio 
S/A. Assunto: referente ao tombamento do Curtume Cantúsio - criação de Comissão de 
Conselheiros. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro explica que seria 
interessante ter na comissão advogado, engenheiro, arquiteto e historiador. Com a concor-
dância de todos fi ca assim constituída a Comissão: Cláudio Natal Orlandi, Marcelo Juliano, 
Olga Von Simson e Regina Márcia Moura Tavares. O Conselho,  c  om a concordância de 
todos, define que fica assim constituída a Comissão : Cláudio Natal Orlandi, Marcelo 
Juliano, Olga Von Simson e Regina Márcia Moura Tavares.  /   02 - Ofício s/nº. - Auto de 
Intimação - Protocolado nº. 12/10/10095 PG.  Interessado: Ricardo Leite Filho - Píer Gior-
gio Sarus. Assunto: restauro da Catedral Metropolitana de Campinas - criação de Comissão 
de Conselheiros. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro expõe que 
este item trata da discussão entre dois grupos relacionados ao restauro da Catedral. Um 
restaurador reclama que o seu trabalho foi invadido por outros dois que vieram da Itália. 
Já discutimos o assunto e fi cou a questão se era realmente um problema do CONDEPACC 
ou se era uma questão interna, de responsabilidade do Cônego. O CONDEPACC e a CSPC 
têm a responsabilidade de acompanhar os trabalhos, mas se é um restaurador ou outro, é 
uma questão interna, do responsável pelo bem. O conselheiro Jamil Cury Sawaya diz que 
o restaurador 
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Giorgio Sarus foi trazido da Itália pelo restaurador Ricardo Leite Filho. Lembra que na 
reunião do Conselho onde se debateu este assunto, o mesmo se posicionou que a função do 
CONDEPACC é acompanhar o restauro, pois as questões internas não são de sua respon-
sabilidade. O vice-presidente Herberto Guimarães pela presidência retira o item da pauta 
por não ser de competência do Conselho a intermediação de questões técnicas e pessoais. 
 O Conselho  através do   vice-presidente Herberto Guimarães retira o item da pauta por 
não ser de competência do Conselho a intermediação de questões técnicas e pessoais. 
 Passa para a  ORDEM DO DIA: a - Regulamentação da Área Envoltória da Resolução 
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nº. 51/04 - referente ao Processo de Tombamento nº. 03/03 - Traçado da antiga Com-
panhia Mogiana de Estradas de Ferro - estudo e pesquisa pelos técnicos da CSPC: Au-
gusto Ottoni Bueno da Silva, Hélcio de Abreu Júnior, Henrique Anunziata e Joaquim 
Arruda Penteado.  A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro coloca que 
na última reunião de 2011 a equipe da CSPC apresentou pela primeira vez a Regulamenta-
ção da Resolução nº. 51/04 - referente ao Processo de Tombamento nº. 03/03 - Traçado da 
antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro composta de: 1) Demandas da Resolução 
nº. 51/04; 2) Histórico da CMEF; 3) Abertura de Estudo de Tombamento das Passagens In-
feriores e 4) Abertura de Estudo de Tombamento das Edifi cações Remanescentes da antiga 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Nessa reunião de dezembro não foi abordada 
a área envoltória, sendo que hoje a apresentação será voltada justamente a esta questão. 
Lembra a todos que os quase 20 km do Traçado pertencente ao nosso Município foram 
percorridos a pé pela equipe. Passa a palavra aos técnicos - " JUSTIFICATIVA :   Este estudo 
( Estudo 3)  teve como intuito estabelecer novas diretrizes para a área envoltória do traçado 
tombado da antiga CMEF - Resolução 51/2004. Pretende-se:  1-  permitir a transposição da 
linha férrea tombada, desde que, seguindo restrições a serem especifi cadas no novo texto 
da resolução;  2-  substituir o termo "área non-aedifi candi" por "área de intervenção restrita"; 
 3-  readequar a delimitação e a regulamentação da área envoltória do traçado, na intenção de 
se estabelecer condições para a criação, no futuro, do  "Parque Linear da Maria Fumaça" . 
 PROPOSTAS - Primeiro Ponto: Transposição da linha:  O Presidente da República, por 
meio do Decreto número 1832 de 04 de março de 1996, aprovou o  Regulamento dos Trans-
portes Ferroviários . O artigo 10 do Decreto diz o seguinte: "A Administração Ferroviária 
não poderá impedir a travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou posteriormente 
estabelecidas, devendo os pontos de cruzamento ser fi xados pela Administração Ferroviária, 
tendo em vista a segurança do tráfego e observadas as normas e a legislação vigentes." "§ 
1° - A Administração Ferroviária não poderá deixar isoladas, sem possibilidade de acesso, 
partes do terreno atravessado por suas linhas. § 2° - O responsável pela execução da via 
mais recente assumirá todos os encargos decorrentes da construção e manutenção das obras 
e instalações necessárias ao cruzamento, bem como pela segurança da circulação no local." 
Entendemos, portanto, que a resolução deve contemplar algumas restrições e diretrizes para 
essa transposição. Sugere-se 
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para o novo texto o que segue:  1-  A nova transposição não poderá ser construída nos locais 
das passagens inferiores históricas, componentes atuais do traçado tombado, já em estudo 
de tombamento pelo CONDEPACC, reunião de 15 de dezembro de 2011, ata nº 403.  2 -  A 
nova transposição deve: - ser sempre inferior, sob à linha tombada, exceto em duas situações 
excepcionais (km 11,5 e km 21,5) onde o relevo é impeditivo; - distanciar, no mínimo, 30 
metros das antigas passagens inferiores do traçado, atualmente em estudo de tombamento, 
de maneira a manter a sua visibilidade, estabilidade e integridade; - preferencialmente ter 
duas mãos; e, - garantir a continuidade do tráfego de pedestres paralelo à linha, para o bom 
funcionamento do futuro  Parque Linear .  3 -  O projeto de uma nova transposição deve ser 
apreciado pela concessionária do traçado e aprovado pelo CONDEPACC.  Segundo Ponto: 
Área " non-aedifi candi  " -   O Decreto número  1832/1996 , que aprovou o   Regulamento dos 
Transportes Ferroviários   ,  em seu artigo 11 diz o seguinte: "Artigo 11 - A Administração 
Ferroviária não poderá impedir a travessia de suas linhas por tubulações, redes de transmis-
são elétrica, telefônica e similares, anterior ou posteriormente estabelecidas, observadas as 
instruções específi cas de proteção ao tráfego e às instalações ferroviárias. Parágrafo único 
- Os encargos de construção, conservação e vigilância caberão a quem executar o serviço 
mais recente." A resolução atual utiliza o termo área  non-aedifi candi  para a faixa de 30 
metros de cada lado do trilho. Este termo cria uma série de dúvidas sobre as intervenções 
que podem ou não ser realizadas neste local. Entendemos, portanto, que a resolução deve 
respeitar o decreto presidencial de 1996 e, ao mesmo tempo, esclarecer o que pode ou não 
ser realizado em termos de obras nesta faixa atualmente designada como  non-aedifi candi . 
Realizando uma busca sobre o signifi cado do termo encontrou-se o que segue:  1 -  No di-
cionário: NON AEDIFICANDI - Do latim, "aedifi catione" signifi ca edifi cação, o edifi cador 
signifi ca "aedifi catore" e edifi cante signifi ca "aedifi cante". Quando usado para espaço onde 
não é permitido construir denomina-se área "NON AEDIFICANDI".  2 -  O Decreto Federal 
nº 88.589, de 02 de agosto de 1983, que promulga o acordo, por troca de notas, referente 
ao estabelecimento de  Área Non Aedifi candi  na faixa fronteiriça entre países diz o seguin-
te: "não é permitida nenhuma construção, nem levantados cercas ou muros divisórios de 
propriedade, fi cando a citada faixa de terreno de cinquenta metros de largura destinada 
exclusivamente ao trânsito".  3 -  No Código de Obras do município de Campinas: Não há 
menção ao termo. Entendemos então que devemos, basicamente, proibir construções acima 
do nível do solo, inclusive qualquer tipo de impermeabilização. Assim, sugerimos a criação 
do termo "Área de Intervenção Restrita". A seguir defi nimos este termo da seguinte manei-
ra:  ÁREA DE INTERVENÇÃO RESTRITA: I - Ficam proibidas as seguintes inter-
venções:  1 -  construção de edifi cações (obra coberta destinada a abrigar atividade humana 
ou qualquer instalação, equipamento e material), estruturas muradas de qualquer altura e 
natureza e alambrados;  2 -  instalação de infraestrutura aérea (torres, posteamentos, antenas, 
entre outros);  3 -  instalação de equipamentos publicitários;  4 -  corte e aterro;  5 -  implantação 
e/ou ampliação de vias (rua, 
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avenida, calçada, entre outros), pisos e estacionamentos de qualquer natureza (paralele-
pípedo, concreto, asfalto, bloquete, pedrisco, entre outros), exceto, dos 15 aos 30 metros, 
quando da implantação do projeto do  Parque Linear  já citado, com a necessária aprovação 
do CONDEPACC;  6 -  depósito de entulhos e lixo de qualquer natureza; e,  7 -  acréscimos 
e demolições nas edifi cações existentes, a menos que plenamente justifi cáveis e aprovadas 
previamente pelo CONDEPACC.  II  -  Ficam permitidas as seguintes intervenções:  1 - 
 obra de infraestrutura subterrânea (água, esgoto, telefonia, energia elétrica, lógica, entre 
outros) com projetos previamente aprovados pelo CONDEPACC;  2 -  implantação de caixas 
de inspeção;  3 -  realização de movimentação de terra (corte e aterro) desde que necessários, 
exclusivamente, para o bom funcionamento do bem tombado;  4 -  transposição em nível para 
a passagem de pedestres, desde que devidamente sinalizada e aprovada pela administração 
da concessionária da linha e pelos órgãos competentes;  5 -  transposição viária por baixo 
da linha férrea tombada de acordo com as diretrizes defi nidas em artigo da resolução de 
tombamento; e,  6 -  cercas com mourões e arames e cercas vivas conduzidas abaixo de 1,80 
m.  Terceiro Ponto: Delimitação e Regulamentação da Área Envoltória:  Os principais 
pontos tratados são os seguintes:  Trecho I - Macrozona 4 e Trecho II - Macrozona 8 - De-
limitação : Levará em consideração regiões já urbanizadas ou em área urbana, diminuindo 
nestes casos a faixa de área envoltória.  Trechos III a VI - Macrozona 2 e Trechos VII a 
IX - Macrozona 1 - Delimitação : Será mantida a área envoltória de 0 a 300 metros, exceto 
no trecho 6, lado direito do leito.  ÁREA ENVOLTÓRIA MAPEADA: Trecho I -  Regu-
lamentação:  a)  0 a 30 metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita. Indica-se 
tratamento paisagístico com espécies de pequeno porte dos 3 aos 15 metros e espécies de 
médio e grande porte dos 15 aos 30 metros.  Espécies de baixo porte  -  Nativas : Araçá, Pi-
tanga, Goiabeira, Pata de Vaca, Manacá da Serra, Quaresmeira, Palmáceas em geral, Sangra 
D'água, Cabeludinha, Mulungu do litoral, Flamboyanzinho amarelo.  Espécies de grande 
porte  -  Nativas : Amburana, Sucupira, Pau-brasil, Guanandi, Jequitibá, Chuva de ouro, Co-
paíba, Cedro, Canela, Jacarandá, Guapuruvu, Ingá, Araribá, Ipê.  Exóticas : Pinus, Eucalipto, 
Jambolão, Cipreste, Abacateiro, Mangueira, Grevilha.  b)  Dos 30 até o Ribeirão Anhumas 
qualquer intervenção deverá ser aprovada pelo CONDEPACC.  Trecho II -  Regulamenta-
ção:  a)  0 a 30 metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  30 a 100 metros 
de cada lado do leito: destinado a área pública de novos loteamentos. Pode ser utilizado 
para edifi cações com gabarito de dez metros desde que respeitada a implantação da área 
pública. Nestes casos fi ca obrigatório o plantio de árvores altas na divisa dos 30 metros com 
o condomínio. Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.  Lei Federal 6766 de 19 de 

dezembro de 1979.   Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências : 
Capítulo II - requisitos urbanísticos para loteamento. Artigo quarto - os loteamentos deverão 
atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: Inciso I - "as áreas destinadas a sistemas de 
circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres 
de uso público, serão proporcionais à densidade de 
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ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se 
situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)".  Trecho III -  Regulamentação:  a)  0 a 
30 metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  30 a 100 metros de cada 
lado do leito: destinado a refl orestamento com espécies determinadas pela CSPC. No caso 
de implantação de um condomínio rural são permitidas edifi cações até 10 metros de altura. 
Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.  c)  100 a 300 metros de cada lado do leito: 
permitidas edifi cações até 10 metros de altura.  Trecho IV -  Regulamentação:  a)  0 a 15 
metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  15 a 300 metros de cada lado 
do leito: permitidas edifi cações até 10 metros de altura, sendo que, dos 15 aos 50 metros fi ca 
proibido corte e aterro acima de 1 metro.  Trecho V -  Regulamentação:  a)  0 a 30 metros de 
cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  30 até a mata da Fazenda Santa Mariana - 
Furnas, do lado esquerdo do leito: área destinada a refl orestamento, exceto na área da linha 
de transmissão.  c)  30 a 300 metros, de cada lado do leito, exceto a alínea b, são permitidas 
edifi cações até 10 metros de altura, sendo que, dos 30 aos 50 metros, fi ca proibido corte e 
aterro acima de 1 metro.  Trecho VI -  Regulamentação:  a)  0 até o Rio Atibaia, lado direito do 
leito: área de intervenção restrita e destinada a reposição de mata ciliar do curso d'água.  b) 
 0 a 30 metros do lado esquerdo do leito: área de intervenção restrita.  c)  30 a 100 metros, do 
lado esquerdo do leito: destinado a refl orestamento com espécies determinadas pela CSPC. 
No caso de implantação de um condomínio rural são permitidas edifi cações até 10 metros de 
altura. Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.  d)  100 a 300 metros, do lado esquerdo 
do leito: são permitidas edifi cações até 10 metros de altura.  Trecho VII -  Regulamentação: 
 a)  0 a 30 metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  30 até o Rio Atibaia, 
lado esquerdo do leito: qualquer intervenção deverá ter seu projeto previamente aprovado 
pelo CONDEPACC, sendo que, a diretriz principal será a manutenção e a recuperação da 
mata ciliar do curso d'água.  c)  30 a 300 metros, do lado direito do leito: são permitidas 
edifi cações até 10 metros de altura, sendo que, dos 30 aos 150 metros fi ca proibido corte e 
aterro acima de 1 metro.  Trecho VIII -  Regulamentação:  a)  0 a 30 metros de cada lado do 
leito: área de intervenção restrita.  b)  30 até o Rio Atibaia, lado esquerdo do leito: qualquer 
intervenção deverá ter seu projeto previamente aprovado pelo CONDEPACC, sendo que, a 
diretriz principal será a manutenção e a recuperação da mata ciliar do curso d'água.  c)  30 a 
100 metros, do lado direito do leito: destinado a refl orestamento com espécies determinadas 
pela CSPC. No caso de implantação de um condomínio rural são permitidas edifi cações até 
10 metros de altura. Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.  d)  100 a 300 metros, do 
lado direito do leito: são permitidas edifi cações até 10 metros de altura.  Trecho IX -  Regu-
lamentação:  a)  0 a 30 metros de cada lado do leito: área de intervenção restrita.  b)  30 a 100 
metros, de cada lado do leito: destinado a refl orestamento com espécies determinadas pela 
CSPC. No caso de implantação de um condomínio rural são permitidas edifi cações até 10 
metros de altura. Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.  c)  100 a 300 metros, 
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de cada lado do leito: são permitidas edifi cações até 10 metros de altura.  Ocorrendo mu-
danças de áreas rurais para áreas urbanas nos Trechos III a IX, os projetos de inter-
venção nestes locais deverão ser analisados e aprovados pelo CONDEPACC, manten-
do como diretrizes principais o gabarito de altura de 10 metros e a implantação das 
áreas públicas na área dos 30 aos 100 metros".  O vice-presidente Herberto Guimarães 
quer antes de mais nada parabenizar a equipe que chegou nas entranhas da Maria Fumaça. 
Uma das preocupações que percebeu foi com relação aos 300 m, onde foi colocado a fl exi-
bilização de 15 a 30 m, com cuidados nos contornos, onde a preponderância da paisagem 
foi marcante. Foi levada em todo o estudo a consideração pela paisagem. A conselheira e 
coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro diz que a colocação do conselheiro Herberto 
Guimarães com a questão da paisagem remete ao tombamento do Traçado da Maria Fumaça 
em que um dos fundamentos foi a paisagem. O conselheiro Marcelo Juliano diz que era um 
crítico ácido da resolução anterior. A proposta foi muito bem colocada tecnicamente. A re-
solução invadia outras searas. Hoje a relação com a paisagem já não é a mesma, a área rural 
de novela, bucólica, já sofreu alterações. Atrás do Alphaville tem uma aberração da Gold 
Farb, onde as regras para empreendimentos foram deixadas de lado. Está extremamente 
satisfeito. Parabéns à equipe. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro 
explica que a resolução será construída através das diretrizes apresentadas. A conselheira 
Regina Márcia Moura Tavares elogia a equipe. Parabéns. Meus cumprimentos. Sugere que 
na área 6 onde o rio se abre, nas ilhas internas, seja feito um refl orestamento. Os técnicos da 
CSPC Augusto e Hélcio informam que há para o local a APP que vai até o limite do rio. O 
cuidado é feito através de Lei Federal. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares diz que 
entendeu, fi cou claro. Quer colocar uma segunda questão, uma questão paralela. Foi feita 
uma explanação no Plenário da Câmara sobre as áreas centrais da Cidade e os limites de 
Município. Isso deve servir de alerta para o CONDEPACC, pois o Traçado da Maria Fuma-
ça vai até o limite de Jaguariúna. É somente um alerta. É muito séria a questão dos limites 
do Município; precisam ser urgentemente revistos. O vice-presidente conselheiro Herberto 
Guimarães reforça a sugestão de revisão ou atualização dos limites do Município. A conse-
lheira Regina Márcia Moura Tavares diz que tanto as Secretaria e os Departamentos entre 
si, são estanques na comunicação, são muito fechados. O conselheiro Sérgio Caponi diz não 
querer acreditar que Campinas não tem bem delimitado seus limites. Com a tecnologia hoje 
existente, não é possível que técnicos já não tenham feito essa revisão. A conselheira Maria 
Rita de Paula Amoroso gostaria de ter no Traçado da Maria Fumaça em cinturão verde e ter 
uma leitura dos limites. Acha muito importante que as discussões de planos para a Cidade 
sejam feitos na Câmara. Está muito envolvida com as questões das Fazendas em Campinas 
e se preocupa que todos estes itens sejam retirados da área envoltória. Gostaria de saber se 
há necessidade de se retirar estes itens da Resolução. Preocupa-se com a divulgação. Ao se 
separar perdemos a leitura. A avaliação que uma tulha seja importante e o restante não, pode 
prejudicar a leitura histórica do bem. Tudo 
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precisa entrar em Estudo. O vice-presidente conselheiro Herberto Guimarães explica que 
os bens que constam da resolução têm o nome de preservado. Preservado não é tombado, 
mas tem a proteção da lei, pois para se mexer em um bem preservado só com autorização 
do CONDEPACC. Como ainda não temos a especifi cidade de cada bem constante na reso-
lução, abrimos o Estudo de Tombamento para que se possa avaliar especifi camente. A con-
selheira Maria Rita de Paula Amoroso enfatiza que as estruturas são frágeis. A conselheira 
Maria Aparecida Paioli Padula Castellani faz a observação de que a Secretaria de Planeja-
mento desenvolvendo o plano diretor estabeleceu regras macro para o Município e a partir 
do Plano Diretor, regras pro macrozonas. Pelo que observou da apresentação tem questões 
pensados pelo grupo de sua Secretaria. Gostaria de saber se houve alguma conversa com o 
pessoal do Planejamento, inclusive quanto à área envoltória. A conselheira e coordenadora 
da CSPC Daisy Serra Ribeiro fala que este levantamento específi co foi conversado com a 
Secretaria de Planejamento e a questão da necessidade de transposição dessas linhas foi 
trazida pelo Secretário Alair. O técnico da CSPC engenheiro Augusto Ottoni Bueno da Silva 
explica que além de conversas foi fornecido mapas e informações, foi muito produtivo. A 
conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro sugere que a conselheira Maria 
Aparecida seja um canal direto da CSPC com a Secretaria de Planejamento. A conselheira 
Maria Aparecida Castellani diz que colocará em contato para interface a Coordenadoria de 
Planos Locais. A conselheira Tereza Penteado fala que as Secretarias não conversam entre 
si. Assistiu ao depoimento do secretarioAlair Godoy e do ex-secretario de meio ambiente na 
CPI da corrupção e após os depoimentos o vereador Campos Filho comentou que agora sa-
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bia como era o "modus operandi" e que as secretarias eram de fachada. Talvez isso explique 
o fato das secretarias não se comunicarem. Continuando diz que quer um resumo; o que tem 
a apresentação anterior com está? Todas as reuniões são assim? A conselheira e coordenado-
ra da CSPC Daisy Serra Ribeiro explica que todas as reuniões têm itens baseados em estu-
dos feitos pelos técnicos. Os protocolados e os ofícios referentes a proprietários que querem 
fazer intervenções são analisados pelos técnicos e são trazidos com os referidos pareceres. 
Neste caso, o Conselho tem até cinco dias para se manifestar. Com relação à Resolução nº. 
051/04, o Conselho à época se posicionou aprovando suas diretrizes e assim é com todos 
os bens tombados. Continuando diz que no caso em questão a Resolução está apenas sendo 
desmembrada para facilitar inclusive a análise de protocolados de bens que se situam em sua 
área envoltória. O conselheiro Sérgio Caponi se preocupa com a preservação da paisagem, 
isso é muito instável, inseguro. Daqui a 300 anos como estará essa paisagem? É impossível 
segurar o desenvolvimento da Cidade. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares propõe 
a feitura de um Seminário, de 2 a 3 dias, em Julho. Há muitas cidades no Mundo que estão 
contendo sua população. Não queremos uma população que cresça desordenadamente, há 
necessidade de qualidade de vida. Viu na Câmara sobre as perdas de captação de recursos 
de implantação de grandes indústrias, como 
o Itaú. Há sim o aumento de arrecadação, mas ao mesmo tempo traz sérios 
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problemas de moradia, transporte, saúde. Aumentamos o ISSQN, mas perdemos outras si-
tuações. Acha o contrário do que pensa o conselheiro Caponi. Devemos planejar e fazer 
esforço para que tudo isso se preserve. O conselheiro Sérgio Caponi coloca que o Toninho 
estava tentando. O governo Hélio onde os interesses econômicos prevaleciam foi impossí-
vel segurar. O conselheiro Caio Plínio Alves de Lima diz que a perda do Itaú, foi realmente 
uma perda. Conter a Cidade não quer dizer exatamente conter, mas ordenar, haja vista, 
a China. O conselheiro Marcelo Juliano diz que o grande problema é se pensar em não 
adensar e as pessoas morando cada vez mais longe. Quem mora no São Conrado tem que 
andar pelo menos 5 km para comprar pão. Precisamos criar condições e regras claras para 
poder ordenar. Em Barão Geraldo temos um monte de pequenas kitnets. São situações para 
discutirmos de maneira mais séria. Continuando diz que o fato do Itaú se instalar em outra 
cidade fará que muitas pessoas da nossa Cidade saiam para trabalhar em outra Cidade. A 
conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro coloca que é uma situação muito 
difícil de trabalhar. Na CSPC temos uma grande difi culdade, pois precisamos discutir muito 
a Cidade, uma questão que extrapola a história. O vice-presidente conselheiro Herberto 
Guimarães pondera que se está fugindo do primeiro foco do CONDEPACC. Todas as vezes 
que vamos discutir um tombamento, vem à tona a questão do desenvolvimento econômico 
e esse não é o nosso mote. O objetivo do CONDEPACC é a questão histórica, arquitetônica, 
ambiental. Continuando diz que o tombamento de um bem é publicado em DOM e tem 
também a sua Resolução publicada. Quando do tombamento o interessado tem 15 dias para 
encaminhar recurso ao Prefeito, haja vista, a Nova Campinas. Não é nosso foco a questão 
fi nanceira. Não se tem limite para pensar o que é Cultura; cultura não é só um tombamento 
ou só uma peça de teatro ou um show. O campo de atuação da CSPC é infi nito. Precisamos 
trabalhar para focar os nossos propósitos. O conselheiro Matheus Mitraud Júnior concorda 
plenamente com o que foi colocado. No caso do Traçado da Maria Fumaça existem áreas 
específi cas, ambientais, que precisam de uma parceria talvez com o DPJ. A conselheira e 
coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro explica que quando a CSPC trabalha nas áreas 
verdes da Cidade, tem um canal direto com o DPJ, assim como outras áreas ambientais, 
falamos com a Secretaria de Planejamento e com a Secretaria de Meio Ambiente. A con-
selheira Regina Márcia Moura Tavares diz que conforme estatística mundial da UNESCO, 
apenas 2% da população vive no campo. O conselheiro Sérgio Caponi diz que ao focar o 
objetivo nos nossos interesses de tombamento, temos um tipo de responsabilidade, pois um 
tombamento não é uma coisa que se desfaz. Temos que ser muito criteriosos. Temos que 
ter uma visão de 100-200 anos e o que estamos tombando vale o título de TOMBADO. O 
Conselho  assistiu e aprovou a apresentação da   Regulamentação da Área Envoltória da 
Resolução nº. 51/04 - referente ao Processo de Tombamento nº. 03/03 - Traçado da an-
tiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, soli  citando que a CSPC abra Processo 
de Estudo de Tombamento dos itens que nela constam com o título de preservados. 
  REFERENDO DO CONSELHO   - Ciência (ficando aberto para vistas de  
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 Conselheiros por 05 dias):   03 - Protocolado nº. 11/10/25707 PG.  Interessado: Idalina 
Arribaveni Berton. Assunto: demolição à Rua Barão de Parnaíba nº. 78 - imóvel preservado 
conforme Resolução nº. 004/90, porém 
não inserido nos Estudos de Tombamento referentes ao Centro Histórico de 2008. O Con-
selho  referendou ciência  sobre o parecer favorável da CSPC referente à demolição na 
Rua Barão de Parnaíba nº. 78 - imóvel preservado conforme Resolução nº. 004/90, po-
rém não inserido nos Estudos de Tombamento referentes ao Centro Histórico de 2008.  / 
04 - Apresentação de Relatório Fiscal.  Assunto: vistoria preventiva em imóvel situado 
à Rua Antonio Cesarino nº. 943 esquina com a Rua General Osório, Centro. O Conselho 
 referendou ciência dada pela CSPC  quanto à vistoria preventiva em imóvel situado à Rua 
Antonio Cesarino nº. 943 esquina com a Rua General Osório, Centro.  REFERENDO DO 
CONSELHO   aos pareceres favoráveis da CSPC (ficando aberto para vistas de Con-
selheiros por 05 dias): 05 - Ofício nº. 004/2012.  Interessado: Departamento de Parques e 
Jardins - SMSP. Assunto: solicitação de intervenção preventiva de podas e supressão de 37 
indivíduos arbóreos, pois os exemplares apresentam ramifi cações baixas, desviadas, brota-
ções excessivas e alguns galhos secos, brocas grandes, fi ssuras na base do fuste e térmitas 
(cupins). Parecer favorável da CSPC conforme vistoria do engenheiro agrônomo Hélcio de 
Abreu Júnior, que constatou há necessidade de realização das referidas podas e supressão de 
04 árvores. Entretanto, recomenda-se o plantio da espécie "Tipuana" nos locais onde serão 
retiradas as árvores comprometidas, mantendo-se as característica históricas do local. O 
Conselho  referendou e aprovou  conforme parecer favorável da CSPC de acordo com vis-
toria do engenheiro agrônomo Hélcio de Abreu Júnior, que constatou há necessidade de rea-
lização das referidas podas e supressão de 04 árvores. Entretanto, recomenda-se o plantio da 
espécie "Tipuana" nos locais onde serão retiradas as árvores comprometidas, mantendo-se 
as características históricas do local.  / 06 - Protocolado nº. 12/10/04133 PG.  Interessado: 
Itaú Unibanco S.A. Assunto: reforma interna do imóvel à Rua Dom Francisco de Campos 
Barreto nº. 810, lote 06, QT. 378, Bairro Nova Campinas. Parecer favorável da CSPC por 
ser reforma interna em imóvel não englobado no Estudo de Tombamento nº. 003/04 - Tra-
çado Urbanístico do Bairro Nova Campinas. O Conselho  referendou e aprovou  conforme 
parecer favorável da CSPC por ser reforma interna em imóvel não englobado no Estudo de 
Tombamento nº. 003/04 - Traçado Urbanístico do Bairro Nova Campinas.  / 07 - Protoco-
lado nº. 12/10/09329 PG.  Interessado: Fernando Rossi Jacobucci. Assunto: regularização 
de imóvel à Avenida Dr. Hermas Braga nº. 374, lote 08, QT. 739, Bairro Nova Campinas 
- Processo de Tombamento nº. 003/04 - Traçado Urbanístico do Bairro Nova Campinas. 
Parecer favorável da CSPC. O Conselho  referendou e aprovou  conforme parecer favorável 
da CSPC à regularização de imóvel à Avenida Dr. Hermas Braga nº. 374, lote 08, QT. 739, 
Bairro Nova Campinas - Processo de Tombamento nº. 003/04 - Traçado Urbanístico do 
Bairro Nova Campinas.  / 08 - Protocolado 12/10/10109 PG.  Interessado: Paulo Henrique 
Daglio. Assunto: solicitação de reforma no imóvel à Rua Barão de Jaguara nº. 1351, 
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QT. 96, Centro - Processo de Estudo de Tombamento nº. 028/08 - Imóveis do entorno das 
Praças Bento Quirino e Antonio Pompeu. Parecer favorável da CSPC, pois as modifi ca-
ções não descaracterizam o bem em questão. O Conselho  referendou e aprovou  conforme 
parecer favorável da CSPC, pois as modifi cações não descaracterizam o bem em questão. 
 REFERENDO DO CONSELHO ao parecer contrário da CSPC (ficando aberto para 
vistas de Conselheiros por 05 dias):   09 - Protocolado nº. 12/10/12308 PG.  Interessa-
do: Vera Regina Assad Abdalla. Assunto: solicitação de demolição de imóvel à Avenida 

Barão de Itapura nº. 1200, lote 22, QT. 364-4, Bairro Guanabara - Processo de Estudo de 
Tombamento nº. 038/08. Parecer contrário da CSPC até a fi nalização dos estudos de tomba-
mento. O Conselho  referendou e indeferiu conforme parecer contrário da CSPC   até a 
finalização dos estudos de tombamento.  Nada mais havendo, o vice-presidente Herberto 
Guimarães agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, Rita de Cássia Barthasar de 
Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC. Campinas, 
22 de março de 2012.
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 Campinas, 07 de maio de 2012 
 FLÁVIO SANNA 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 Edital De Notifi cação De Abertura De Estudo De Tombamento  
A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do CONDEPACC, no uso 
de suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado 
do CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em 
sua sessão ordinária do dia 26 de abril de 2012, Ata 406,  decidiu pela abertura do 
Processo de Estudo de Tombamento  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Infor-
mamos que o(s) bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios 
previstos pela Lei Municipal nº 5585 de 17 de dezembro de 1987; como conseqüência, 
qualquer intervenção no(s) local(ais)  deverá ser precedida de autorização do CON-
DEPACC.  Informamos ainda, que conforme o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 
o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar recurso com relação ao tombamento nos 
termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

BENS PROCESSO

“ANTIGO CONJUNTO DA IMIGRAÇÃO EM CAMPINAS” SITUADO À 
RUA SALES DE OLIVEIRA Nº. 1380, VILA INDUSTRIAL COMPOSTO POR 

EDIFICAÇÕES, QUE AO SEREM UTILIZADAS PELA COMPANHIA MOGIANA 
RECEBERAM OS SEGUINTES NÚMEROS E NOMENCLATURAS: Nº. 91 – PAGA-
DORIA; Nº. 94 – ESCRITÓRIO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; Nº. 95 
– ESCRITÓRIO DO DEPARTAMENTO DA MECÂNICA; Nº. 96 – CONTADORIA.
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 Campinas, 07 de maio de 2012 
 FLÁVIO SANNA 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 
 Edital De Notifi cação De Tombamento  

A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do CONDEPACC, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 26 de abril de 2012, Ata 406,  decidiu pelo Tombamento do 
Processo de Estudo  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos que o(s) 
bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei 
Municipal nº 5885 de 17 de dezembro de 1987; como conseqüência, qualquer inter-
venção no(s) local(ais) em termos  de modificação, reforma ou demolição, deverá 
ser precedida de autorização do CONDEPACC.  Informamos ainda, que conforme 
o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar 
recurso com relação ao tombamento nos termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

BENS PROCESSO

“IMÓVEIS DO ENTORNO DA CASA DE SAÚDE”: RUA DUQUE DE CAXIAS, 
674 – QT. 1106 - LOTE 9; RUA DUQUE DE CAXIAS, 680 – QT. 1106 – LOTE 8; RUA 
DUQUE DE CAXIAS, 698- QT. 1106 – LOTE 8; RUA DUQUE DE CAXIAS, 748 – QT. 
1107 – LOTE 19; RUA GAL MARCONDES SALGADO, 1 – QT. 1106 – LOTE 1; RUA 
GAL MARCONDES SALGADO, 31 – QT. 1107 – LOTE 1; RUA GAL MARCONDES 

SALGADO, 75 – QT. 1107 – LOTE 1; RUA IRMÃ SERAFINA, 292 – QT. 1107 – 
LOTE 21; RUA IRMÃ SERAFINA, 308 – QT. 1107 – LOTE 20; RUA LUSITANA, 

460 – QT. 1106 – LOTE 12; RUA LUSITANA, 476 – QT. 1106 – LOTE 11; RUA 
LUSITANA, 486 – QT. 1106 – LOTE 10. COM A RETIRADA DA LISTAGEM OS 
SEGUINTES IMÓVEIS: RUA DUQUE DE CAXIAS, 654 E RUA LUZITANA, 681

011/08 

 

 Campinas, 07 de maio de 2012 
 FLÁVIO SANNA 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 Resolução nº 122 de 26 de Abril de 2012 que revoga e substitui a Reso-
lução nº 51 de 12 de Agosto de 2004 (publicada nos dias 09, 10 e 11 de 

Setembro de 2004)  
Flávio Sanna, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, conforme 
artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e Decreto Municipal 9585 de 11 
de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural 
de Campinas, CONDEPACC, do qual é presidente, conforme ATA nº. 406, de 26 de abril 
de 2012,  RESOLVE :
 Artigo 1º -  Fica tombado o  "TRAÇADO DA ANTIGA COMPANHIA MOGIANA DE 
ESTRADA DE FERRO - CMEF" , Processo 03/2003, na área compreendida entre a Esta-
ção Anhumas, no antigo quilômetro 8,2 da CMEF, e, a divisa com o Município de Jaguari-
úna - SP, no antigo quilômetro 27,4 da CMEF, bem como:
 1) As Estações: Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado e Car-
los Gomes,  preservadas pelo Grau de Proteção 1 (GP1); 
 a ) Fachadas,
 b)  Volumetrias, 
 c)  Elementos internos.
 2) A Casa Sede da Fazenda São Vicente , preservada pelo Grau de Proteção 1 (GP1); 
 a)  Fachadas, 
 b ) Volumetria, 
 c)  Elementos internos. 
 3) A Casa Sede da Fazenda Duas Pontes (atual Hotel Fazenda Solar das Andorinhas) , 
preservada pelo Grau de Proteção 2 (GP2); 
 a)  Fachadas, 
 b)  Volumetria.
 4) A Casa Sede e a Capela,  preservadas pelo Grau de Proteção 1 (GP1),  e o  Terreiro,  pre-
servado em sua totalidade,  da  Fazenda Santa Maria ;  a)  Fachadas, 
 b)  Volumetrias,
 c)  Elementos internos.
 5)  A  Casa Sede, a Capela e a Casa de Colonos da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro  
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preservadas pelo Grau de Proteção 1 (GP1); 
 a)  Fachadas, 
 b ) Volumetrias, 
 c)  Elementos internos.
 6) As Pontes sobre o rio Atibaia,  preservadas pelo Grau de Proteção 3 (GP3); 
 a)  Ficam protegidas as bases de sustentação das duas pontes de tráfego de veículos auto-
motivos localizadas nas proximidades da Fazenda Duas Pontes (atual Hotel Fazenda Solar 
das Andorinhas). 
 b)  Fica protegida em sua totalidade a ponte sob o traçado férreo tombado localizada nas 
proximidades do Clube de Campo dos Ferroviários.
 7) O Conjunto Arquitetônico do Clube de Campo dos Ferroviários , preservado pelo 
Grau de Proteção 2 (GP2); 
 a)  Fachadas, 
 b)  Volumetrias.
 8) A Antiga Escola de Sericicultura,  preservada pelo Grau de Proteção 1 (GP1); 
 a)  Fachadas, 
 b)  Volumetria, 
 c)  Elementos internos.
 9) O Conjunto Arquitetônico do Bairro Carlos Gomes Velho bem como seu Traçado e 
Caminhos Remanescentes , preservados em sua totalidade pelo Grau de Proteção 1 (GP1).
 Parágrafo primeiro -  Qualquer intervenção que se pretenda promover nos bens tomba-
dos listados acima deverá ser precedida de projeto previamente analisado e aprovado pelo 
CONDEPACC.
 Parágrafo segundo -  Os bens tombados pela presente resolução passam a ser objeto das 
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, e, pela 
Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 
15358 de 28 de dezembro de 2005.
 Artigo 2º -  As áreas envoltórias dos bens tombados constantes do artigo 1º desta Resolução, 
conforme preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal nº 5885 de 17 de dezembro de 
1987, fi cam delimitadas e regulamentadas como segue:
 I -  As áreas envoltórias do traçado férreo tombado fi cam delimitadas e regulamentadas em 
nove trechos descritos a seguir (9 mapas em anexo):
 A)  Trecho 1 (mapa 01) - Entre o Km 8,2 (início do traçado férreo tombado) até o Km 10,1 
(sob a ponte da Rodovia D. Pedro I):
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Fica proibida a impermeabilização do solo, e, indica-se tratamento paisagístico com ajar-
dinamento, dos 3 aos 15 metros e espécies de médio e grande porte dos 15 aos 30 metros 
conforme lista de espécies determinada por esta resolução em seu artigo 5º com projeto 
aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das também necessárias autorizações 
proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e estadual;
 b-  Para as construções já existentes serão permitidas demolições, reformas e manutenção, 
desde que, não haja acréscimo de área construída, e, o projeto de intervenção seja previa-
mente analisado e aprovado pelo CONDEPACC.
 2)  Faixa dos 30 metros do lado esquerdo do traçado férreo tombado, no sentido Campinas/
Jaguariúna, até o Ribeirão Anhumas:
 a-  Qualquer intervenção deverá ter seu projeto previamente aprovado pelo CONDEPACC, 
independentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de prote-
ção ambiental municipal e estadual, sendo que, a diretriz principal será a manutenção e a 
recuperação da mata ciliar do referido curso d'água.
 B)  Trecho 2 (mapa 02) - Entre o km 10,1 (ponte da Rodovia D. Pedro I) e o km 12,4 (linha 
de alta tensão) do traçado férreo tombado:
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e 
estadual, conforme lista de espécies determinada por esta resolução em seu artigo 5º.
 2)  Faixa de 30 metros a 100 metros de cada lado do traçado férreo tombado:
 a-  Destinada a área pública dos novos loteamentos que ali ocorrerem, sendo que, poderá ser 
utilizada para edifi cações, quando respeitada a implantação da área pública, com a obriga-
toriedade de plantio de árvores altas, com espécies indicadas no artigo 5º desta resolução 
e com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das também necessárias 
autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e estadual, na divisa 
do condomínio com o traçado tombado;
 b-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem;
 c-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro.
 3)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, re-
servatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 100 (cem) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 C)  Trecho 3 (mapa 03) - Entre o km 12,4 (linha de alta tensão) do traçado férreo até o início 
da plataforma da Estação Tanquinho, tombada, passagem inferior D160 (pontilhão nº 13):
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com plantio de árvores conforme lista de espécies determinada no 
artigo 5º desta resolução e projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual, com especial atenção às espécies escolhidas para o lado esquerdo do traçado 
férreo tombado, no sentido Campinas / Jaguariúna, na altura da Casa Sede da Fazenda São 
Vicente, tombada, que, deverão ser de pequeno porte a fi m de garantir a visibilidade do bem.
 2)  Faixa dos 30 metros aos 100 metros de cada lado do traçado férreo tombado: 
 a-  Área destinada a refl orestamento conforme lista de espécies determinadas no artigo 5º 
desta resolução com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das tam-
bém necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e 
estadual;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro;
 c-  No caso de implantação de um condomínio rural fi cam permitidas edifi cações com até 
10 metros de altura medidos da soleira da porta de entrada ao ponto mais alto da edifi cação.
 3)  Faixa dos 100 metros aos 300 metros de cada lado do traçado férreo tombado:
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem.
 4)  Tulha e terreiro da Fazenda São Vicente, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (tre-
zentos) metros da área envoltória do traçado tombado, não poderão sofrer nenhum tipo 
de descaracterização, modifi cação ou demolição sem apreciação prévia do CONDEPACC.
 5)  Tulha, administração, tanques de lavagem, canaletas de lavagem de café, casa de secagem 
de café, casa de força, máquinas e abrigos da despolpadora e benefi ciadora de café, casa 
de colonos, Estação de Tanquinho de 1875 (original), casa do chefe da estação e curral da 
Fazenda Santa Maria, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado tombado não poderão sofrer nenhum tipo de descaracterização, modi-
fi cação ou demolição sem apreciação prévia do CONDEPACC.
 6)  Todas asáreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-

vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 D)  Trecho 4 (mapa 04) - Entre a Estação Tanquinho, tombada, e a passagem inferior D194 
(pontilhão nº 15) na região do Bairro Recanto dos Dourados:
 1)  Faixa de 0 a 15 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 15 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual.
 2)  Faixa dos 15 metros aos 300 metros de cada lado do traçado férreo tombado: 
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro, dos 15 (quinze) metros aos 50 (cinquenta) 
metros.
 3)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 E)  Trecho 5 (mapa 05) - Entre a passagem inferior D194 (pontilhão nº 15) e a passagem 
inferior D201 (pontilhão nº 16):
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual.
 2)  Faixa dos 30 metros até a Mata da Fazenda Santa Mariana - Furnas, no lado esquerdo do 
traçado férreo tombado, no sentido Campinas / Jaguariúna:
 a-  Área destinada a refl orestamento com espécies determinadas no artigo 5º desta resolução, 
exceto na área da linha de transmissão, com projeto aprovado pelo CONDEPACC, inde-
pendentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção 
ambiental municipal e estadual.
 3)  Faixa dos 30 metros aos 300 metros, exceto na faixa descrita acima, dos dois lados do 
traçado férreo tombado:
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro, dos 30 (trinta) metros aos 50 (cinquenta) 
metros.
 4  )  Tulha, senzala, armazém, administração, canaletas de lavagem de café e aquedutos, de-
pósito de implementos agrícolas e benefi ciadora de café, terreiro e casa de força da Fazenda 
Duas Pontes (atual Hotel Fazenda Solar das Andorinhas), inseridos nos limites entre 0 e 300 
(trezentos) metros da área envoltória do traçado férreo tombado e inseridos nos limites entre 
0 e 100 (cem) metros da área envoltória da Casa Sede da Fazenda Duas Pontes não poderão 
sofrer nenhum tipo de descaracterização, modifi cação ou demolição sem apreciação prévia 
do CONDEPACC.
 5)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 F)  Trecho 6 (mapa 06) - Entre a passagem inferior D201 (pontilhão nº 16) e a ponte sobre 
o Rio Atibaia, tombada:
 1)  Faixa do lado direito do traçado férreo tombado até o Rio Atibaia, no sentido Campinas / 
Jaguariúna - "Área de intervenção restrita":
 a-  Destinada à reposição da mata ciliar do curso d'água com projeto aprovado pelo CONDE-
PACC, independentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de 
proteção ambiental municipal e estadual.
 2)  Faixa de 0 a 30 metros do lado esquerdo do traçado férreo tombado, medida a partir de 
seu eixo, no sentido Campinas / Jaguariúna - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual. 
 3)  Faixa dos 30 metros aos 100 metros do lado esquerdo do traçado férreo tombado, no 
sentido Campinas / Jaguariúna:
 a-  Área destinada a refl orestamento com espécies de porte alto determinadas no artigo 5º 
desta resolução com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das tam-
bém necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e 
estadual;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro, dos 30 (trinta) metros aos 50 (cinquenta) 
metros;
 c-  No caso de implantação de um condomínio rural são permitidas edifi cações com até 10 
metros de altura medidos da soleira da porta de entrada ao ponto mais alto da edifi cação. 
 4)  Faixa dos 100 metros aos 300 metros do lado esquerdo do traçado férreo tombado, no 
sentido Campinas / Jaguariúna:
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem.
 5)  Tulha, senzala, armazém, administração, canaletas de lavagem de café e aquedutos, de-
pósito de implementos agrícolas e benefi ciadora de café, terreiro e casa de força da Fazenda 
Duas Pontes (atual Hotel Fazenda Solar das Andorinhas), inseridos nos limites entre 0 (zero) 
e 100 (cem) metros da área envoltória da Casa Sede da Fazenda Duas Pontes não poderão 
sofrer nenhum tipo de descaracterização, modifi cação ou demolição sem apreciação prévia 
do CONDEPACC.
 6)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 G)  Trecho 7 (mapa 07) - Entre a ponte sobre o Rio Atibaia, tombada, e a Estação Desem-
bargador Furtado, tombada:
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir do seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com plantio de vegetação de pequeno porte, conforme lista de espé-
cies determinada no artigo 5º desta resolução, com projeto aprovado pelo CONDEPACC, 
independentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de prote-
ção ambiental municipal e estadual, a fi m de garantir visibilidade ao Conjunto Arquitetônico 
do Clube de Campo dos Ferroviários (Colônia de Férias dos Ferroviários), tombado, no lado 
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esquerdo do traçado férreo tombado, no sentido Campinas / Jaguariúna.
 2-  Faixa dos 30 metros até o Rio Atibaia, do lado esquerdo do traçado férreo tombado, no 
sentido Campinas / Jaguariúna:
 a-  Qualquer intervenção deverá ter seu projeto previamente analisado e aprovado pelo 
CONDEPACC, sendo que, a diretriz principal será a manutenção e a recuperação da mata 
ciliar do referido curso d'água, com projeto paisagístico aprovado pelo CONDEPACC, in-
dependentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção 
ambiental municipal e estadual, com espécies determinadas no artigo 5º desta resolução.
 3)  Faixa dos 30 metros aos 300 metros do lado direito do traçado férreo tombado, no sentido 
Campinas / Jaguariúna: 
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro, dos 30 metros aos 150 metros.
 4)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 H)  Trecho 8 (mapa 08) - Da Estação Desembargador Furtado até a Estação Carlos Gomes, 
tombadas:
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com plantio de árvores conforme lista de espécies determinada no 
artigo 5º desta resolução e projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual.
 2)  Faixa dos 30 metros até o Rio Atibaia, do lado esquerdo do traçado férreo tombado, no 
sentido Campinas / Jaguariúna:
 a-  Qualquer intervenção deverá ter seu projeto previamente analisado e aprovado pelo 
CONDEPACC, independentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos 
órgãos de proteção ambiental municipal e estadual, sendo que, a diretriz principal será a 
manutenção e a recuperação da mata ciliar do referido curso d'água.
 3)  Faixa dos 30 metros aos 100 metros do lado direito do traçado férreo tombado, no sentido 
Campinas / Jaguariúna:
 a-  Área destinada ao refl orestamento com espécies determinadas no artigo 5º desta resolu-
ção e projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das também necessárias 
autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e estadual;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro;
 c-  A partir desta data, no caso de implantação de um condomínio rural e nas áreas urbanas 
já delimitadas serão permitidas edifi cações com até 10 metros de altura medidos da soleira 
da porta de entrada ao ponto mais alto da edifi cação.
 4)  Faixa dos 100 metros aos 300 metros do lado direito do traçado férreo tombado, no sen-
tido Campinas/Jaguariúna:
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem.
 5)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 I)  Trecho 9 (mapa 09) - Entre a Estação Carlos Gomes, tombada, e a divisa do município 
entre Campinas e Jaguariúna, km 27,4 do traçado férreo tombado:
 1)  Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a partir de seu 
eixo - "Área de intervenção restrita":
 a-  Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 metros, é indicado 
tratamento paisagístico com plantio de árvores conforme lista de espécies determinada no 
artigo 5º desta resolução e projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das 
também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal 
e estadual.
 2)  Faixa dos 30 metros aos 100 metros de cada lado do traçado férreo tombado:
 a-  Área destinada a refl orestamento com espécies de porte alto determinadas no artigo 5º 
desta resolução com projeto aprovado pelo CONDEPACC, independentemente das tam-
bém necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e 
estadual;
 b-  Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro;
 c-  A partir desta data, no caso de implantação de um condomínio rural e nas áreas urbanas 
já delimitadas serão permitidas edifi cações com até 10 metros de altura medidos da soleira 
da porta de entrada ao ponto mais alto da edifi cação.
 3)  Faixa dos 100 metros aos 300 metros de cada lado do traçado férreo tombado:
 a-  Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de entrada ao ponto 
mais alto da edifi cação, para as novas construções que ocorrerem.
 4)  Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, lagos, reser-
vatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 (trezentos) metros da área 
envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser de nenhuma forma descaracterizados 
ou modifi cados, sem apreciação prévia do CONDEPACC, independentemente das também 
necessárias autorizações proferidas pelos órgãos de proteção ambiental municipal e esta-
dual, sob pena de aplicação das sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie.
 II -  As áreas envoltórias dos bens tombados listados a seguir fi cam delimitadas aos próprios 
bens:
 1)  Estações: Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos Go-
mes;
 2)  Casa Sede da Fazenda São Vicente;
 3)  Pontes sobre o rio Atibaia;
 4)  Conjunto Arquitetônico do Clube de Campo dos Ferroviários;
 5)  Antiga Escola de Sericicultura;
 6)  Casa Sede, Capela e Terreiro da Fazenda Santa Maria;
 7)  Casa de Colonos e Capela da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro.
 III -  As áreas envoltórias dos bens tombados listados a seguir fi cam delimitadas e regula-
mentadas como segue:
 1)  Casa Sede da Fazenda Duas Pontes (Solar das Andorinhas):
 a-  Faixa de 100 metros, onde estão inseridos a casa de colonos, a tulha, a senzala, arma-
zém, administração, canaletas de lavagem de café e aquedutos, depósito de implementos 
agrícolas e benefi ciadora de café, terreiro e casa de força,, os quais, não poderão sofrer 
nenhum tipo de descaracterização, modifi cação ou demolição sem apreciação prévia do 
CONDEPACC.
 2)  Casa Sede da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro:
 a-  Faixa de 300 metros, onde estão inseridos a tulha, a senzala, o depósito de implementos 
agrícolas e as canaletas de lavagem de café, os quais, não poderão sofrer nenhum tipo de 
descaracterização, modifi cação ou demolição sem apreciação prévia do CONDEPACC.
 3)  Conjunto Arquitetônico do Bairro Carlos Gomes Velho bem como seu Traçado e Cami-
nhos Remanescentes:
 a-  Faixa de 300 metros, onde estão inseridos os armazéns da Fazenda Santa Rita do Mato 
Dentro, os quais, não poderão sofrer nenhum tipo de descaracterização, modifi cação ou 

demolição sem apreciação prévia do CONDEPACC.
 Artigo 3º -  A "Área de Intervenção Restrita", delimitada no artigo 2º desta resolução, em 
todos os nove trechos de áreas envoltórias do traçado férreo tombado, fi ca regulamentada 
com as seguintes diretrizes:
 1 -  Ficam proibidas as seguintes intervenções:
 a-  construção de edifi cações (obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qual-
quer instalação, equipamento e material), estruturas muradas de qualquer altura e natureza 
e alambrados; 
 b-  instalação de infraestrutura aérea (torres, posteamentos, antenas, entre outros);
 c-  instalação de equipamentos publicitários;
 d-  corte e aterro;
 e-  implantação e/ou ampliação de vias (rua, avenida, calçada, entre outros), pisos e estacio-
namentos de qualquer natureza (paralelepípedo, concreto, asfalto, bloquete, pedrisco, entre 
outros), exceto, dos 15 aos 30 metros, no projeto de implantação do futuro Parque Linear da 
Maria Fumaça, com a necessária aprovação do CONDEPACC;
 f-  depósito de entulhos e lixo de qualquer natureza; 
 g-  acréscimos e demolições nas edifi cações existentes, a menos que plenamente justifi cáveis 
e aprovadas previamente pelo CONDEPACC.
 h - retirada do posteamento telegráfi co original existente.
 2 -  Ficam permitidas as seguintes intervenções:
 a-  obra de infraestrutura subterrânea (água, esgoto, telefonia, energia elétrica, lógica, entre 
outros) com projetos previamente aprovados pelo CONDEPACC;
 b-  implantação de caixas de inspeção; 
 c-  realização de movimentação de terra (corte e aterro) desde que necessários, exclusiva-
mente, para o bom funcionamento do bem tombado;
 e-  transposição em nível para a passagem de pedestres, desde que devidamente sinalizada e 
aprovada pela administração da concessionária da linha e pelos órgãos competentes; 
 f-  transposição viária do leito férreo de acordo com as diretrizes defi nidas no artigo 4º desta 
resolução; 
 g-  cercas com mourões e arames e cercas vivas conduzidas abaixo de 1,80 m.
 Parágrafo único  - As permissões admitidas na "área de intervenção restrita" deverão garan-
tir a integridade, estabilidade, legibilidade e segurança dos bens tombados.
 Artigo 4º -  Ficam defi nidas as seguintes diretrizes para a transposição viária do leito férreo 
permitida na "Área de Intervenção Restrita", regulamentada no artigo 3º desta resolução:
 a-  deve ser construída por baixo do leito férreo;
 b-  deve implantar vias de duas mãos com pelo menos uma calçada para pedestre;
 c-  deve ser implantada a no mínimo 30 metros de distância dos pontilhões históricos exis-
tentes e sem a reprodução dos desenhos dos pontilhões originais;
 d-  deve permitir a continuidade do futuro Parque Linear da Maria Fumaça;
 e-  deve garantir a segurança e a estabilidade do leito férreo e das pessoas que por ali tran-
sitarem;
 f-  deve ter o projeto previamente analisado e aprovado pelo CONDEPACC.
 Artigo 5º -  Ficam determinadas as seguintes espécies vegetais destinadas a tratamento pai-
sagístico, ajardinamento, refl orestamento e reposição ciliar indicados nas áreas envoltórias 
dos nove trechos do traçado férreo tombado, delimitadas e regulamentadas no artigo 2º desta 
resolução, listadas a seguir:
 1)  Ajardinamento:Flores de pequeno porte, Hortaliças, Cidreira, Bromélias, Acalifa, 
Guaimbê, Chefl era, Babosa, Dracena, Cavalinha, Agave, Comigo Ninguém Pode, Amen-
doim Forrageiro, Roseiras, Antúrio, Liliáceas.
 2)  Espécies de médio porte: Araçá, Pitanga, Goiabeira, Pata de Vaca, Manacá da Serra, Qua-
resmeira, Palmáceas em geral, Sangra D'água, Cabeludinha, Mulungu do litoral.
 3)  Espécies de grande porte: Amburana, Sucupira, Pau-brasil, Guanandi, Jequitibá, Chuva 
de ouro, Copaíba, Cedro, Canela, Jacarandá, Guapuruvu, Ingá, Araribá, Ipê.
 Artigo 6º -  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no 
livro tombo competente os bens tombados por esta Resolução.
 Artigo 7º -  Faz parte desta resolução os nove mapas contendo a identifi cação e localização 
dos bens tombados e a delimitação das suas áreas envoltórias.
 Artigo 8º -  Esta resolução que revoga e substitui a Resolução nº 51 de 12 de Agosto de 
2004, publicada nos dias 09, 10 e 11 de Setembro de 2004 no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, entra em vigor na data de sua publicação.
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  Campinas, 07 de maio de 2012 
 FLÁVIO SANNA 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 08/05/2012   

  Protocolo nº: 10/10/02363 
 Objeto:  Repasse de verbas para o GRACES Princesa de Madureira, para realização 
do Carnaval 2010.
Valor: R$ 39.530,00.
CONSIDERANDO
1. que existem pendências na Prestação de Contas apresentada pela entidade, e que 
após diversas notifi cações elas não foram regularizadas;
2. e que, em razão destas, não há como comprovar a correta aplicação dos recursos 
públicos recebidos pela entidade
Declaramos o Grêmio Recreativo, Atlético e Cultural Escola de Samba Princesa de 
Madureira inadimplente junto ao Município de Campinas.
Publique-se e encaminhe-se
1. ao Setor de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Compras da Secretaria 
Municipal de Administração para as devidas anotações;
2. à Coordenadoria Setorial Financeira da Secretaria Municipal de Cultura, para infor-
mar quais valores devem ser ressarcidos aos cofres municipais;
3. à Coordenadoria Setorial de Cálculos Judiciais para a atualização dos valores;
4. à Coordenadoria Setorial de Apoio ao tribunal de Contas do Estado de São Paulo do 
Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
para conhecimento e providências quanto à cobrança jurídica. 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FLAVIO SANNA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 08/05/2012   

  Protocolo nº: 10/10/02362 
 Objeto:  Repasse de verbas para o GRCES Unidos do Paranapanema, para realização 
do Carnaval 2010.
Valor: R$ 39.530,00
CONSIDERANDO
1. que existem pendências na Prestação de Contas apresentada pela entidade, e que 
após diversas notifi cações elas não foram regularizadas;
2. e que, em razão destas, não há como comprovar a correta aplicação dos recursos 
públicos recebidos pela entidade
Declaramos o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos do Paranapanema 
inadimplente junto ao Município de Campinas.
Publique-se e encaminhe-se
1. ao Setor de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Compras da Secretaria 
Municipal de Administração para as devidas anotações;
2. à Coordenadoria Setorial Financeira da Secretaria Municipal de Cultura, para infor-
mar quais valores devem ser ressarcidos aos cofres municipais;
3. à Coordenadoria Setorial de Cálculos Judiciais para a atualização dos valores;

4. à Coordenadoria Setorial de Apoio ao tribunal de Contas do Estado de São Paulo do 
Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
para conhecimento e providências quanto à cobrança jurídica.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FLAVIO SANNA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 08/05/2012   

  Protocolo nº: 10/10/02367 
 Objeto:  Repasse de verbas para o GRES Unidos do Grajaúna, para realização do 
Carnaval 2010.
Valor: R$ 56.471,00
CONSIDERANDO
1. que existem pendências na Prestação de Contas apresentada pela entidade, e que 
após diversas notifi cações elas não foram regularizadas;
2. e que, em razão destas, não há como comprovar a correta aplicação dos recursos 
públicos recebidos pela entidade
Declaramos o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Grajaúna inadimplente 
junto ao Município de Campinas.
Publique-se e encaminhe-se
1. ao Setor de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Compras da Secretaria 
Municipal de Administração para as devidas anotações;
2. à Coordenadoria Setorial Financeira da Secretaria Municipal de Cultura, para infor-
mar quais valores devem ser ressarcidos aos cofres municipais;
3. à Coordenadoria Setorial de Cálculos Judiciais para a atualização dos valores;
4. à Coordenadoria Setorial de Apoio ao tribunal de Contas do Estado de São Paulo do 
Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
para conhecimento e providências quanto à cobrança jurídica.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FLAVIO SANNA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES 
 RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE / 2012 

Publicação - (Artigo 256 da Constituição Estadual) 
RECEITAS ARRECADADAS ACUMULADO

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 163.450.564,58

IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 18.383.250,08

IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 132.825.983,77

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 27.901.021,67

DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 18.813.394,92

MULTA/JUROS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 12.766.346,52

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.356.353,81

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 185.619,34

DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES (LC-87/96) 1.002.935,82

IMPOSTO S/ CIRC. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 169.602.048,15

IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR 158.804.912,15

IMPOSTO S/ PRODUTO INDUSTRIAL S/ EXPORTAÇÃO 1.171.113,94

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 717.263.544,75

QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS 9.535.342,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB E ADICIONAIS 1.144.430,85

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 52.421.405,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 435.780,90

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 63.536.959,56

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 780.800.504,31

DESPESAS DO ENSINO ACUMULADO

12.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.294.502,26

12.361-ENSINO FUNDAMENTAL 31.461.707,00

12.362-ENSINO MÉDIO VINCULADO 254.000,00

12.365-EDUCAÇÃO INFANTIL 83.662.516,71

12.366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.854.221,20

12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.407.464,20

(=)TOTAL DA DESPESA DO ENSINO 153.934.411,37

(-)DESPESAS C/ RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS 8.361.738,15

(-)DESPESAS C/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CONTA LDB 0,00

(=)TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS 145.572.673,22
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(+)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 43.781.667,16

(+)VALOR EFETIVAMENTE RETIDO AO FUNDEB 16.203.190,81

(-)RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB 435.780,90

(-)PARCELA EMPENHADA DO GANHO LÍQUIDO - FUNDEB 0,00

(=)TOTAL APLICADO NO ENSINO 205.121.750,29

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 28,60%

FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 82,83%

APLICAÇÃO NOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 64,17%

REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 55.720.776,17 
 

 PEDRO SERAFIM JUNIOR 
 Prefeito Municipal 

 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 
 Secretário Municipal De Educação 

 JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 
 Diretor DECOR - CRC 1SP 160065/O-3 

  

 COMUNICADO SME Nº 93/2012   
 O Secretário Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,
 CONSIDERANDO  a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-
pinas, especialmente seu artigo 11;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009;
 COMUNICA  o resultado da análise do RECURSO interposto junto ao NAED SU-
DOESTE contra a decisão da chefi a imediata no processo de acúmulo de cargos.

CC MATRÍCULA NOME RESULTADO
E0338 1024639 CRISTIANE RODRIGUES SALVADOR INDEFERIDO

  Campinas, 07 de maio de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA FUMEC 

 Com base nas informações e demais elementos que instrui o Protocolo sob o número 
2009/10/30389 pág. 18,  DEFIRO o gozo de 30 (trinta) dias de Licença Prêmio  a 
requerente relacionada abaixo, para que seja usufruído à vigência determinada, con-
forme autorização deferida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Diretora Exe-
cutiva da Fumec.

REQUERENTE PROTOCOLO VIGÊNCIA

ISA SPERANZA RIGHETTO 2009/10/30389  02/05/2012 À 31/05/2012

  Campinas, 08 de maio de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 INTERESSADO: Cristiane Dias da Silva- Protocolo nº 2012/10/19.051 
 Compareça o interessado na Prefeitura Municipal de Campinas - SMEL, localizado na 
Estação Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Centro, para devida ciência. 
O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, 
acarretará no arquivamento do referido protocolado.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FÁBIO HENRIQUE FREDIZZI CUSTÓDIO 

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 INTERESSADO: Gilmar Pedro Coelho - Associação Benefi cente dos Mo-
radores do Conjunto Residencial I.A.P.I. - Protocolo nº 2012/10/19.139 

 Compareça o interessado na Prefeitura Municipal de Campinas - SMEL, localizado na 
Estação Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro, no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, para devida ciência. O não comparecimento 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, acarretará no arquiva-
mento do referido protocolado.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 FÁBIO HENRIQUE FREDIZZI CUSTÓDIO 

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 CONVOCAÇÃO - 1ª CÂMARA   
 A Vice-Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência 
prevista no artigo 20, III e V, e 21, I, da Lei Municipal 8.129/94, convoca os Srs. 
Relatores da  1ª Câmara e os Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter 
ordinário, a se realizar  ÀS 8H30MIN DO DIA 15/05/2012,  em primeira convocação, 

nos termos do seu Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. An-
chieta, 200 -  8º andar - Sala de Reuniões , para julgamento dos processos constantes 
da pauta abaixo:
 01) PROTOCOLO 2001/00/11192 
Recorrente: UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
DE CAMPINAS
Recurso Voluntário: Protocolo 2001/00/67790
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Série "C" Nº 02.432
Relator(a): Flávio Antônio Baptista
 02) PROTOCOLO 2001/00/11194 
Recorrente: UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
DE CAMPINAS
Recurso Voluntário: Protocolo 2001/00/67788
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Série "C" Nº 02.436
Relator(a): Flávio Antônio Baptista
 03) PROTOCOLO 2001/00/11195 
Recorrente: UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
DE CAMPINAS
Recurso Voluntário: Protocolo 2001/00/67787
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Série "C" Nº 02.437
Relator(a): Flávio Antônio Baptista
 04)  PROTOCOLO 2003/10/15229 
Recorrente: MAURO RIBEIRO SIMON
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/37598
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento
Relator(a): João Batista Borges
 05) PROTOCOLO 2011/03/01255 
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/33466
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 000656/2011
Relator(a): Naiara Borges de Campos
 06) PROTOCOLO 2011/03/01273 
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/33465
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001947/2011
Relator(a): Naiara Borges de Campos
 07) PROTOCOLO 2011/10/42755 
Interessado: JOÃO GERALDO DE ANGELE
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/56474
Tributo/Assunto: IPTU - Isenção Tributária
Relator(a): Paulo César Adani
 OBSERVAÇÃO  - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos adia-
dos serão incluídos nos trabalhos da próxima Sessão desta Câmara, independente de nova 
publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme artigo 23. 

 REGINA HELENA COSTELLA 
 Vice-Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO 

 De Silvio Machado de Barros Júnior - Protocolo 2012/10/2346, De Verônica J.C. 
Andrade - Protocolo 2919/10/30102; "Compareçam os interessados, no prazo de 30 
dias, para ciência das informações prestadas. O não comparecimento implicará no 
arquivamento dos respectivos protocolados".
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS  

 DIRETOR DO DPOV 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Protocolo: 2011/10/54343
Interessado: Plano Macieira Empreendimentos Imobiliários LTDA
Visando fi nalizar os estudos de viabilidade do empreendimento, é necessário que o 
Laudo Geológico Geotécnico, apresentado à folha 153 do referido processo, seja com-
plementado. Solicita-se a apresentação de anexo contendo: planta de locação dos 3 
furos de sondagem no terreno bem como os relatórios contendo os perfi s de sondagem. 
O interessado ou representante legal devidamente nomeado por procuração deverá 
apresentar os documentos a esta secretaria no prazo de 30 dias a contar da data desta 
publicação (nos termos da ordem de serviço nº01/09). Endereço: Av. Anchieta nº 200 
- 19º andar, Setor de Licenciamento Ambiental.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

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

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA   
 Aos vinte e oito dias do mês de março de 2.012, com início às 14,20 horas, nas dependências 
da Sala Azul - 4º andar do Paço Municipal, realizou-se a  121ª  Reunião Ordinária  do  Conselho 
Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA , com a presença dos seguintes 
conselheiros:Luciano Ferrão Costallat (SEPLAN), Janete do Prado Navarro (SMS), Matheus 
Mitraud Junior (SMAJ), Maria José Adami (SME), Edson Roberto Navarrete (SMSP-DPJ), 
Márcia Trevisan Vigoritto (SANASA), Roseli Buzanelli (IAC), José Augusto Maiorano 
(CATI), André Luiz dos Santos Furtado (EMBRAPA), Ivan André Alvarez (EMBRAPA) Cy-
nira Any Jovilhana da Silva Gabriel (FJPO), Sabrina Kelly Batista Martins (FJPO), Silmara 
Marques Allegretti (UNICAMP), Dionete Aparecida Santin (UNICAMP), Maria Pilar Rojais 
Pique (PUCC), Marcia Rosane Marques (SINDIRURAL), Pia Gerda Passeto (OAB), Silvia 
Ritnner (HABICAMP), Silvio Aparecido Spinella (SINTPEQ), Laércio Augusto Romão 
(SINDAE), Félix Walter Germer Junior (AEAC), Jéssica Maria Nóbrega (CDI), Marcelo José 
do Canto (ACI), Rafael Moya (SOS SANTA GENEBRA), José Mendonça Furtado Neto (SO-
NHA BARÃO), José Luiz Muller (INST.JEQUITIBÁ), Marcela Dias Moreira (INST. VOZ 
ATIVA), Ana Maria Sorrosal (ATA), Tereza Penteado (RESGATE CAMBUI), Claudia Esme-
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riz (APAVIVA), Angela Podolsky (MZ 1), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Leila Cursino 
Batista (MZ 5), Soeli Alves Monteiro Gava (MZ 5), Francisco Augusto de Souza (MZ 6), 
Elizabeta Novak (MZ 7) Marcos Roberto Boni (MZ 8), Dr. Pedro Serafi m Junior (Prefeito 
Municipal de Campinas), Dr. Hildebrando Herrmann (Secretário Municipal de Meio Ambien-
te), mais os convidados Vânia Lando de Carvalho,Déa Rachel (CEASA), Erica Regina Rodri-
gues Cintra, Flávio Gordon (SMMA), Henry Moreira Semer, Natalie Quandt, Inah Rangel e 
Marcia H. Correa. Tendo a presente reunião sido realizada na Sala Azul - 4º andar do Paço 
Municipal, a convite do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. PEDRO SERAFIM JUNIOR, cou-
be ao mesmo,  já no item 01,  fazer a abertura da presente, dando as boas vindas aos presentes, 
reconhecendo, inclusive, a importância deste Conselho no âmbito do Município de Campinas, 
informou também sobre o pedido do Presidente Rafael Moya quanto a necessidade de um es-
paço para instalação física do Conselho, declarando a possibilidade de melhor estudar sobre as 
dependências do Casarão do Café, assim como a estrutura necessária para os nossos trabalhos, 
bem como dar a devida atenção às observações emanadas do Comdema, bem como deixando 
as portas do quarto andar abertas e à nossa disposição, isso tudo, claro, dependendo dele per-
manecer à frente do executivo municipal, dada a situação política do momento e a eleição in-
direta pré-agendada para 10 de abril de 2.012. Em seguida,  no item 02,  passou-se a palavra ao 
Dr. HILDEBRANDO HERRMANN, novo Secretário Municipal de Meio Ambiente, o qual 
também ressaltou a importância do Comdema, inclusive como um órgão auxiliar da S.M.M.A., 
esclarecendo que sua experiência na área ambiental é iminentemente acadêmica, entretanto se 
mostrou surpreso com a qualidade profi ssional dos técnicos da S.M.M.A., entende que a estru-
tura ainda é acanhada, inclusive no que diz respeito ao espaço físico, mas verifi ca que a capa-
citação profi ssional é fenomenal, declarando que procurará fazer alguma reformulação interna 
visando a otimização dos trabalhos, na busca de agilização e melhor andamento dos processos 
de licenciamento, assim como dará publicidade sufi ciente de todo o trabalho da S.M.M.A., 
também procurará atender a todos os interessados, mediante agendamentos prévios, sempre 
visando otimizar os trabalhos. Passando-se ao  item 03  que trata da aprovação da Ata da Reu-
nião nº 120, a conselheira Angela alegou falta de tempo sufi ciente para conferência da mesma 
e a falta de inclusão de alguns itens importantes, assim após vários comentários entre os pre-
sentes, decidiu-se pela aprovação da mesma com a condição do Secretário Executivo elaborar 
nova redação referente as manifestações da conselheira Angela, conselheiro Rafael e outras 
observações, porventura surgidas, em relação ao empreendimento Abaeté (Construtora Ginet), 
devolvendo, via e-mail, a todos os conselheiros e posterior publicação, tudo isso até o dia 10 
de abril de 2.012, sendo a aprovação da referida ata obteve apenas uma abstenção entre os 
presentes. Passando-se ao  item 04 , nos informes da presidência, o Dr. Rafael informou sobre 
a realização da 1ª SEMANA DIGITAL a ser realizada no MIS - Museu da Imagem e do Som, 
o que foi reforçada pela conselheira Jéssica, também informou sobre o SEMINÁRIO DE 
COLETA SELETIVA a se realizar no Auditório do Instituto de Economia da Unicamp no dia 
30 de março de 2.012, assim como informou também sobre o Convite do Vereador Dário Saad 
para debate no dia 03 de abril as 18:00 horas, na Câmara Municipal, sobre o Contrato do Lixo 
no Município e o PMRS. Também comentou sobre o empenho na busca de um espaço adequa-
do para o Comdema, referente as reuniões das Comissões, secretaria, etc., sendo que está em 
discussão espaços dentro do Lago do Café e também do Parque Ecológico, tendo convicção 
de que até a próxima reunião terá condições de defi nir um novo endereço em local autônomo. 
Ao mesmo tempo a conselheira  Dionete  propôs se fazer uma reunião ordinária em cada um 
desses locais para melhor avaliação dos conselheiros, sendo que o  Secretário Executivo  co-
mentou sobre a difi culdade logística para essas reuniões fora do Paço Municipal tendo em 
vista a tramitação dos processos de licenciamento, quando o Sr. Presidente argumentou tam-
bém sobre a necessidade de espaço para as reuniões ordinárias. Sobre o orçamento do municí-
pio, o Sr. Presidente informou que foi aprovada a emenda elaborada pelo então Vereador Pedro 
Serafi m Jr. no importe de R$ 200.000,00, restando agora discutir-se com a S.M.M.A. a forma 
de aplicação do referido valor, em especial na estruturação do Comdema. Passando-se ao  item 
05  o conselheiro  Boni  comentou sobre as reclamações dos conselheiros Muller e Tereza quan-
to a falta de informações a respeito da Comissão de Arborização, lembrando a todos que 
sempre trouxe informações para as reuniões ordinárias, no que foi confi rmado pelos presentes. 
 Furtado  voltou a cobrar uma melhor estrutura de informações para o conselho, indagando, 
também, se o Executivo foi notifi cado em relação a validade do contrato do lixo por 2 anos, 
informou também sobre a Audiência Pública organizada pelo CONSEMA no dia 10 de abril, 
a partir das 17 horas no IAC referente o Loteamento D. Pedro (Gleba 2).  Angela  informou que 
esteve na audiência pública doa 23 de março no Salão Vermelho, na qual estavam presentes 
vários Secretários Municipais, tendo falado em nome do Comdema que é Deliberativo, argu-
mentando que não temos acesso ao início de cada processo de licenciamento, lembrando sobre 
o caso da Leroy-Anhanguera que o Comdema aprovou de afogadilho, sendo necessário a 
mudança do atual Decreto de Licenciamento, aproveitando também para indagar ao Sr. Secre-
tário sobre a área envoltória da Mata Santa Genebra.  Roseli  propõe uma moção contrária à 
distribuição de sacolas bio-degradáveis pelos supermercados, a ser enviada à APAS, Ministé-
rio Público e outros órgãos envolvidos, a qual após leitura foi aprovada pelos presentes e segue 
na forma do  ANEXO I  da presente ata.  Tereza  comentou sobre o empreendimento Abaeté, o 
qual já tem um processo em andamento junto ao Ministério Público, contrário ao empreendi-
mento de 12 torres residênciais e tem conhecimento de que existem um projeto para mais 09 
torres comerciais, já sobre o empreendimento D. Pedro (conhecido com gleba 2), em nome da 
Fasciata levantou várias questões também que deverão ser objeto de debate na audiência pú-
blica, lembrando, inclusive, que o estudo ambiental foi feito pela empresa Arbórea ou Studio 
do antigo Secretário Paulo Sérgio.  Claudia  comentou que sempre houve por parte do corpo 
técnico do DLU interesse que fosse acrescentado no contrato do lixo um trabalho de educação 
ambiental o qual sempre foi deixado de lado, devendo o consórcio responsável pela coleta de 
lixo promover trabalhos ligados à educação ambiental.  Ana Sorrosal  comentou que em 
01/03/2012 na aula inaugural do curso de qualifi cação profi ssional para os servidores públicos, 
promovidos pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle de Campinas, na sua opinião er-
roneamente divulgado como Audiência Pública, ministrada pelo Dr. Kobori, o mesmo foi en-
fático na defesa de uma "cultura de preservação", oportunidade então que solicitou ao Secre-
tário de Gestão e Controle se os membros do Comdema, especialmente os da Comissão de 
Territórios, poderiam assistir ao curso, ao menos como observadores, quando lhe foi respondi-
do que não seria possível, mas poderia ser organizado um curso exclusivo ao Comdema, no 
que foi imediatamente solicitado ao Presidente do Comdema. Já em 23/03/2012 quando da 
audiência pública para instalação do GAPE, com a presença do Dr. Albejante, Promotor do 
Meio Ambiente, este foi muito esclarecedor dizendo que devemos partir do princípio: "Que 
cidade queremos para viver". Ao se levantar a questão da impunidade na Administração Públi-
ca, o Dr. Caria, Secretário dos Assuntos Jurídicos, ali presente, garantiu que estão ocorrendo 
as necessárias e devidas punições.  Francisco  comentou sobre o vídeo preparado pela Tereza 
referente o Empreendimento Abaeté, comentou que a construtora montou um piscinão para 
conter a água da região, evitando o assoreamento das áreas prejudicadas, bem como informou 
que estão recebendo várias intimações sejam da SMMA ou mesmo da Cetesb e outros órgãos. 
Informou, ainda, que a região tem problemas com a BASALTO que está construindo um 
enorme barracão, não se sabe se tem autorização ou não e mesmo se tem todas as licenças 
necessárias.  Navarrete  informou que a Lei 11.571/03 determina laudo técnico em algumas 
situações e que tem recebido várias solicitações para extração de leucenas no córrego Serafi m, 
espécie que se propaga muito rapidamente, indagando qual será a reação do Comdema e da 
sociedade se providenciar a extração de todas elas.  Rafael  se comprometeu que esse assunto 
seja ponto de pauta para a próxima reunião.  Dionete  declarou que foi surpreendia por um 
projeto de lei emitido pelo CMDU o qual propõe a extração de todas as árvores exóticas do 
município, citou algumas espécies que cobriam nossa cidade e se acabaram com o tempo, 
tendo se colocado contrária ao referido P.L. em manifesto já encaminhado ao Secretário de 
Serviços Públicos, Valdir Terrazan. Sobre o caso das leucenas entende que a lei existente já dá 
amparo ao DPJ para extração e substituição.  Jéssica  comentou sobre a necessidade de uma 
comissão para cuidar da comunicação do conselho, anunciou a criação do grupo de comunica-

ção entre os integrantes da comissão de resíduos, informou, também, sobre a reunião ocorrida 
com o Sr. Dirceu representante do D.L.U., entendendo que o Comdema deve participar do 
grupo criado pelo Executivo para elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.  Már-
cia Correa  declarou estar indignada com a empresa Fasciata responsável pelo empreendimen-
to denominado gleba 2 (D.Pedro) cuja avaliação fi nal do projeto permite o uso de grande vazio 
urbano como se fosse benefício, tendo feito uma série de observações contrárias ao empreen-
dimento, ressaltando que se deve manter o Plano Diretor de Barão Geraldo, pediu empenho do 
novo Secretário de Meio Ambiente no sentido de se barrar tal empreendimento e mesmo ou-
tros de igual tamanho, lembrando que o Judiciário deve tomar providências.  Muller  deu boas 
vindas ao Secretário, lembrando que a Márcia está calma hoje em suas manifestações, escla-
receu que posterior à obra da Leroy - Anhanguera ocorreu uma obra sobre o Córrego Piçarrão 
que foi objeto de seu questionamento na SMMA não obtendo respostas até o momento., co-
mentou, ainda, sobre o protocolado na SMMA sobre os termos de conduta, pediu transparên-
cia ao Sr. Prefeito, insiste na participação da sociedade e na transparência em geral.  Marcela-
 ressaltou a necessidade de participação na audiência pública do dia 10 de abril referente o 
empreendimento da Fasciata pelo fato de estar a menos de 10 km da Mata Santa Genebra, 
criticou a abertura da extensão da Av. Guilherme Campos, das facilidades dadas ao Shopping 
D. Pedro, para agora se ver tudo isso.  Félix  informou que esteve no Secovi durante a apresen-
tação do empreendimento e que o objetivo dos empreendedores e fazer naquela área uma mi-
ni-cidade, cujos lotes serão feitos nos dois lados da avenida, sendo que eles têm o objetivo de 
alterar o zoneamento daquela região cujo processo vem tramitando na Prefeitura desde de 
2.009.  Soely  alertou sobre o contrato do lixo, sendo necessário o Comdema cobrar posições, 
pois existia um TAC a ser cumprido que só poderia movimentar o DELTA A desde que hou-
vesse a remediação de todo o Lixão da Pirelli e seu entorno, o que não foi cumprido, pois 
ainda não está claro qual a área efetiva que tem problemas com chorume naquele entorno, 
obrigando as famílias da região a toda espécie de risco, com crianças brincando nas proximi-
dades, plantação de hortas, etc., pede ao Comdema que busque informações.  Sabrina  comen-
tou sobre o projeto da estrada de ligação, possível anel viário ligando região de Sousas à Via 
Anhanguera, que passará muito próxima da Mata Santa Genebra, mostrando, inclusive, um 
pequeno vídeo para melhor esclarecimento aos presentes.  Furtado  informou sobre a reunião 
do dia 02 de abril na Associação Pró-Bairro para se discutir sobre o empreendimento da Fas-
ciata.  Flavio Gordon  lembrou que no período de 1972 a 1974 a Prefeitura jogava lixo em 
vários locais, nas proximidades da Pirelli, mesmo antes da área estabelecida para o Delta, 
formando-se vários bolsões, sendo que a TECAM se comprometeu na retirada de tudo isso, 
transportando tudo para o aterro principal, informando que são 11 (onze) lotes a serem desa-
propriados e dentre esses lotes 3 (três) residências interditadas, sendo que a Prefeitura se pro-
põe a alugar 3 casas para essas famílias e que dia 02 de abril haverá uma reunião no Cepro-
camp para tratar desse assunto.  Rafael  comentando sobre o PMRS informou que não 
recebemos convite para participar dos trabalhos, mas que estamos à disposição para participar-
mos da comissão criada pelo executivo, enfatizando que o trabalho da nossa Comissão de 
Resíduos deve continuar e que a mesma deve participar dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Executivo. Lembrou, ainda, que o Comdema não tem o poder de polícia, mas devemos sempre 
buscar o apoio de entidades superiores e com essa fi nalidade, lamentando não termos sido re-
cebidos ainda pelo Ministério Público para se discutir a Moção da Comissão de Arborização, 
assim como a falta de convites/informações por parte da Câmara Municipal nas audiências 
públicas. Já no que diz respeito aos processos de licenciamento, a presença do novo Secretário 
nos deixa felizes com a possibilidade de estabelecer uma nova relação, lembrando do que de-
termina o artigo 21 do Decreto Municipal de Licenciamento.  Angela  insiste que o Comdema 
deve participar junto com o GAPE nos estudos de viabilidade dos empreendimentos lançados 
no município.  Claudia Esmeriz  informou que o Congeapa está no limbo, com 3 meses sem 
reuniões, sem eleições, etc., elogiou o trabalho da SMMA durante duas intervenções de emer-
gência para fi scalização na área de Joaquim Egídio.  Rafael  comentou que foi convidado para 
duas palestras, como representante do Comdema e que atendeu aos Secretários Alair e Yabiku 
sobre atividades do Fórum das Entidades, comentou sobre o atraso na discussão e aprovação 
dos PLs das macrozonas e que o Secretário Alair se comprometeu enviá-los com brevidade 
para o Comdema. As 16:55 horas o Sr. Presidente propôs a prorrogação da reunião por mais 
30 minutos o que foi aprovado pelos presentes, todavia, com 07 votos contrários. Em seguida 
passou-se ao  item 06  da pauta que tratava das manifestações da Comissão de Análise de Ter-
ritórios referente os processo de licenciamento analisados, quais sejam: (A) protocolo nº 
01048/2012 que trata do pedido de ampliação de uma fábrica de blocos em nome de TEIXEI-
RA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE, aprovado por unanimidade na forma 
do  anexo II,  (B)protocolo nº 45.986/2010 que trata-se de pedido de Licença Prévia para cons-
trução de duas torres de dezesseis andares cada uma que abrigará 120 unidades habitacionais 
de alto luxo com uma população de 600 pessoas. A área a ser construida verticalmente é de 
5.182 metros quadrados em um terreno de 15.094 metros quadrados, sob responsabilidade da 
Construtora Valadares Gontijo AS., aprovado com uma abstenção na forma do  anexo III,  (C) 
Processo 2011-10-54343 ,  Interessado: Plano Macieira Empreendimentos Imobiliarios -As-
sunto: Imóvel de salas comerciais - Local: rua General Osório n. 187, esquina com a rua Ber-
nardino de Campos n. 208, aprovado com 4 abstenções, na forma do  anexo IV,  (D) PROCES-
SO Nº 11/10/32.609 - INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA AUTOBAN - OBJETO: 
ESTUDO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA RODVIA 
ANHANGUERA - JARDIM DO TREVO ATÉ ANEL VIÁRIO, aprovado pela maioria, com 
7 abstenções e 2 votos contrários, na forma do  anexo V,  (E) PROCESSO Nº 11/10/32.605 - 
INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA AUTOBAN - OBJETO: ESTUDO AMBIENTAL 
PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA RODVIA ANHANGUERA - TREVO 
DA ROD. D. PEDRO ATÉ DIVISA COM HORTOLÂNDIA, aprovado pela maioria, com 7 
abstenções e 2 votos contrários, na forma do  anexo VI , (F) Processo 39749 - interessado = 
Panamby Primetow Acqua House Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Pta. 020/12, aprova-
do por unanimidade, na forma do  anexo VII.  Nada mais havendo a ser tratado, a presente 
reunião foi encerrada as 17:35 horas, cuja ata foi por mim Antonio Carlos Chiminazzo, Secre-
tário Executivo, regularmente redigida, a qual após aprovada e assinada pelo Sr. Presidente 
Rafael Duarte Moyá, será publicada no D.O.M.  

 ANEXO I   
Sacolas oxibiodegradáveis

Conforme informações disponíveis no sítio do PROCON Campinas, "O Estado de São 
Paulo e a Associação Paulista de Supermercados fi rmaram um Termo de Cooperação 
visando a substituição das sacolinhas plásticas, distribuídas em supermercados conve-
niados a APAS - Associação Paulista de Supermercados (Campanha "Tire o Planeta do 
Sufoco"). No referido Termo, os supermercados conveniados se comprometeram em 
substituir, a partir de janeiro de 2012, o uso de sacolas plásticas nos estabelecimentos, 
bem como, a manter esforços de educar e conscientizar a população quanto aos bene-
fícios ambientais do uso de sacolas retornáveis. O referido Termo não é lei, portanto 
podendo os supermercados aderentes, a qualquer tempo, cancelar sua participação 
na campanha". A iniciativa de limitar ou mesmo eliminar a distribuição de sacolas 
plásticas em supermercados, considerando os danos ambientais que provocam, é uma 
iniciativa louvável e merece nosso apoio.
No entanto, alguns estabelecimentos, na tentativa de aderir a esse novo comporta-
mento, vêm substituindo as antigas sacolas plásticas por outras com a inscrição 'oxi-
biodegradáveis'. Segundo o prof. Marco Aurélio de Paoli, do Instituto de Química da 
Unicamp, as sacolas plásticas oxibiodegradáveis "parecem não ser consumidas por 
microrganismos como fungos e bactérias - condição necessária para um material ser 
biodegradável", conforme publicado na Revista Fapesp de fevereiro de 2012, página 
9. Na verdade, essas sacolas, que se desfazem em fragmentos microscópicos, não 
visíveis a olho nu, quando expostas à luz, à umidade e ao ar, constituem um risco 
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ambiental maior que as sacolinhas plásticas convencionais, uma vez que a poluição 
que geram fi ca invisível - portanto, muito mais difícil de ser identifi cada e combatida. 
Ainda segundo esclarecimentos do Prof. Marco Aurélio Paoli, além dos compostos 
petroquímicos continuarem no ambiente, os aditivos que a tornam oxidegradáveis po-
dem também ser tóxicos. 
Considerando que a utilização dessas sacolas plásticas erroneamente denominadas 
'bio' degradáveis já vem ocorrendo em estabelecimentos comerciais do município, 
que representam riscos ambientais e para a saúde pública não devidamente esclare-
cidos, e que podem vir a ser adotadas em larga escala, uma vez que o termo 'oxibio-
degradável' sugere que o material é biodegradável, o COMDEMA/Campinas, em sua 
121ª. reunião ordinária realizada em 28 de março de 2012, delibera pela suspensão da 
distribuição dessas sacolas por qualquer estabelecimento comercial situado no muni-
cípio de Campinas.

 ANEXO II 
MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PARA O PROTOCOLO 01048/2012
Trata-se de pedido de Licença Prévia para a ampliação de empreendimento de fábrica 
de blocos para construção de responsabilidade da Teixeira Construção Comércio e 
Transporte. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já concedeu o Licenciamento 
Prévio.
Manifestação
Este conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente através de sua Comissão Téc-
nica de Análise de Território exara sua manifestação de concordância com a LP conce-
dida, embora lamente que esta já tenha sido exarada antes da avaliação deste conselho.
Eu Victor Augusto Petrucci, relator da Comissão de Análise de Território e em nome 
desta, assino esta manifestação a ser submetida à reunião plena do COMDEMA para 
aprovação.
Campinas, 27 de março de 2011.

 ANEXO III 
MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PARA O PROTOCOLO 45986/2010
Trata-se de pedido de Licença Prévia para construção de duas torres de dezesseis an-
dares cada uma que abrigará 120 unidades habitacionais de alto luxo com uma popu-
lação de 600 pessoas. A área a ser construida verticalmente é de 5.182 metros quadra-
dos em um terreno de 15.094 metros quadrados, sob responsabilidade da Construtora 
Valadares Gontijo SA.
Manifestação
Frente à análise do processo esta Comissão Técnica de Análise de Território exara sua 
manifestação favorável ao empreendimento e reforça o estabelecido de que deverão 
ser plantadas 288 mudas de espécie nativa no empreendimento sendo que estas deve-
rão obedecer o estabelecido no GAUC - Guia de Arborização Urbana de Campinas. 
O mesmo vale para as mudas exigidas para calçada que igualmente deverão obedecer 
o GAUC. Para as demais 475 mudas de espécies nativas, reafi rmamos que, deverão 
ser destinadas a uma área do Banco de àreas Verdes de Campinas e  este Conselho de 
Meio Ambiente determina que seja feita prova de seu plantio com o retorno dos 
comprovantes anexados ao processo e remetidos ao COMDEMA. 
Eu Victor Augusto Petrucci, relator da Comissão de Análise de Território e em nome 
desta, assino esta manifestação a ser submetida à reunião plena do COMDEMA para 
aprovação.
Campinas, 27 de março de 2011.

 ANEXO IV 
 EMPREENDIMENTO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTO CO-

MERCIAL - CSES 
 Processo 2011-10-54343 
Interessado: Plano Macieira Empreendimentos Imobiliarios
Assunto: Imóvel de salas comerciais
Local: rua General Osório n. 187, esquina com a rua Bernardino de Campos n. 208 - 
Centro - Campinas SP (proprietário anterior: Cia Mac Hardy). A Macrozona é 4, que 
permite um adensamento da população. O zoneamento é comercial.
Situação atual:
Atualmente no local está instalado um estacionamento, com a área completamente 
impermeabilizada e não há nenhuma vegetação, nem mesmo na calçada. A alvenaria 
foi parcialmente removida, para poder estacionar a maior quantidade de carros possí-
vel e está em péssimas condições de conservação, assim como igualmente o piso está 
todo rachado.
Consta o Parecer Técnico Ambiental - PTA da Pleno Ambiente Consultoria Ambien-
tal, demonstrando a situação atual, com fotos e relatório.
Ainda não tem Parecer Técnico Administrativo.
Foi encaminhado para o Anexo I da Prefeitura, que trata da construção de empreendi-
mentos, parcelamento do solo, lotes e glebas.
Do empreendimento:
Trata-se de um edifício de 7 andares, com 207 unidades - salas comerciais, com a 
metragem de 33,45 m2 e 279 vagas de estacionamento. 
Área a construir: 13.911,50 m2 
Área da propriedade: 3.279 m2
Área permeável: 657,28 m2, ou seja, um pouco mais que 20% da área da propriedade. 
A impermeabilização mínima exigida por lei é de 10% mais 20% de arborização que 
pode ser feita em outro local.
Na documentação apresentada consta que não há nenhum embargo por infração am-
biental ou urbanística, assim como em nenhum tempo assumiu qualquer TAC junto ao 
Ministério Público nem foi objeto de ação judicial.
A documentação da Sanasa está correta, assim como cumpre a legislação aeronáutica.
Não foi apresentado Estudo de Tráfego, com a capacidade viária das vias de acesso.
 Conforme documento apresentado pelo interessado, o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC exarou parecer favorável 
quanto à demolição do imóvel, uma vez que está descaracterizado e não está inte-
grado aos bens em estudo de Tombamento do Inventário do Centro. (Protocolado 
11/10/16581 PG). 
Manifestação do Comdema:
Por se tratar de uma região da Cidade com trânsito intenso, já saturado e vias de acesso 
com conceito antigo, o Estudo de Tráfego é recomendável, para demonstrar a capa-
cidade viária, que será ainda mais crítica. Sugere-se uma contrapartida melhorando o 
fl uxo de veículos no local.
A taxa de impermeabilização, que ultrapassa os 20%, está acima dos 10% mínimos 
exigidos, caso se plantem árvores em outro local indicado, totalizando os 30%. Porém, 
como situa-se em um terreno atualmente totalmente desprovido de árvores, recomen-
da-se que seja apresentado um projeto com o uso a ser dado a esta área permeável, 
recomendando-se o uso de piso ecológico e o plantio do máximo possível de vegeta-

ção em toda esta área permeável. Seria conveniente que a compensação da área verde 
faltante (10%) seja feita de preferência em local no Centro. 
Que seja realizado plantio de árvores na calçada conforme o GAUC. 
Em havendo parecer favorável do CONDEPACC a Comissão de Análise de Território 
do Comdema aprova o empreendimento. 

Campinas, 02 de abril de 2012 
PIA PASSETO

Conselheira do Comdema
 ANEXO V 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
COMISSÃO DE ANÁLISE DE TERRITÓRIOS E GESTÃO DE RECURSOS 

NATURAIS
PROCESSO Nº 11/10/32.609
INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
OBJETO: ESTUDO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS 
NA RODVIA ANHANGUERA - JARDIM DO TREVO ATÉ ANEL VIÁRIO
A Comissão reunida analisou o processo em referência e considerando as informações 
e exigências já contidas no EXAME TÉCNICO MUNICIPAL - ETM de fl s. 136 a 141, 
emitido pela S.M.M.A., entende ser o mesmo sufi ciente à continuidade do processo 
liberando-se a interessada para as demais providências junto à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e/ou outros órgãos afi ns.

Campinas, 05 de março de 2.012
ENG. FÉLIX WALTER GERMER JUNIOR

Coordenador
DRA. PIA GEDA PASSETO

Membro da comissão
 ANEXO VI 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
COMISSÃO DE ANÁLISE DE TERRITÓRIOS E GESTÃO DE RECURSOS 

NATURAIS
PROCESSO Nº 11/10/32.605
INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
OBJETO: ESTUDO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS 
NA RODVIA ANHANGUERA - TREVO DA ROD. D. PEDRO ATÉ DIVISA COM 
HORTOLÂNDIA
A Comissão reunida analisou o processo em referência e considerando as informações 
e exigências já contidas no EXAME TÉCNICO MUNICIPAL - ETM de fl s. 136 a 141, 
emitido pela S.M.M.A., entende ser o mesmo sufi ciente à continuidade do processo 
liberando-se a interessada para as demais providências junto à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e/ou outros órgãos afi ns.

Campinas, 05 de março de 2.012
ENG. FÉLIX WALTER GERMER JUNIOR

Coordenador
DRA. PIA GEDA PASSETO

Membro da comissão
 ANEXO VII 

  Informações sobre o empreendimento:
Panamby Primetow Acqua House Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Processo nº 39749
PTA 020/12
Endereço: Rua Conego Haroldo Nierd, lote 01, Quadra D, Jardim das Cerejeiras, 
Campinas, Macrozona 4.
Terreno: 23.236,58 m2 - Área construída: 9.326,85 m2
Tipo de construção: residências = 93 residências assobradadas
Considerações sobre o empreendimento
A Comissão de Análise e Território faz as seguintes considerações sobre empreendi-
mento acima descrito:
. A arborização urbano no interior do condomínio deverá seguir a Lei Municipal 
11.571/2003 e o Guia de Arborização urbana de Campinas;
. Privilegiar a drenagem de piso realimentando o lençol freático;
. Promover ações de reuso de água para fi ns não potáveis;
. Promover a disciplina no descarte de resíduos, através da seletividade e encaminha-
mento para estações recicláveis.
A comissão solicita que o processo do empreendimento Panamby Primetown Acqua 
House Empreendimentos Imobiliários Ltda. Assim que cumprida as exigências técni-
cas estabelecidas no Parecer Técnico Ambiental nº 020/12 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, como exigência para emissão de licença ambiental e as considerações 
acima descritas, retorne a esta comissão para manifestação.

Campinas, 21 de março de 2012.
COMISSÃO DE ANÁLISE E TERRITÓRIO
FÉLIX W. GERMER JR. - COORDENADOR   

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 RESOLUÇÃO Nº 01/2012 APROVADA EM 28/03/2012 PELO 
COMDEMA   

 Sacolas oxibiodegradáveis
Conforme informações disponíveis no sítio do PROCON Campinas, "O Estado de São 
Paulo e a Associação Paulista de Supermercados fi rmaram um Termo de Cooperação 
visando a substituição das sacolinhas plásticas, distribuídas em supermercados conve-
niados a APAS - Associação Paulista de Supermercados (Campanha "Tire o Planeta do 
Sufoco"). No referido Termo, os supermercados conveniados se comprometeram em 
substituir, a partir de janeiro de 2012, o uso de sacolas plásticas nos estabelecimentos, 
bem como, a manter esforços de educar e conscientizar a população quanto aos bene-
fícios ambientais do uso de sacolas retornáveis. O referido Termo não é lei, portanto 
podendo os supermercados aderentes, a qualquer tempo, cancelar sua participação 
na campanha". A iniciativa de limitar ou mesmo eliminar a distribuição de sacolas 
plásticas em supermercados, considerando os danos ambientais que provocam, é uma 
iniciativa louvável e merece nosso apoio.
No entanto, alguns estabelecimentos, na tentativa de aderir a esse novo comporta-
mento, vêm substituindo as antigas sacolas plásticas por outras com a inscrição 'oxi-
biodegradáveis'. Segundo o prof. Marco Aurélio de Paoli, do Instituto de Química da 
Unicamp, as sacolas plásticas oxibiodegradáveis "parecem não ser consumidas por 
microrganismos como fungos e bactérias - condição necessária para um material ser 
biodegradável", conforme publicado na Revista Fapesp de fevereiro de 2012, página 
9. Na verdade, essas sacolas, que se desfazem em fragmentos microscópicos, não 
visíveis a olho nu, quando expostas à luz, à umidade e ao ar, constituem um risco 
ambiental maior que as sacolinhas plásticas convencionais, uma vez que a poluição 
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que geram fi ca invisível - portanto, muito mais difícil de ser identifi cada e combatida. 
Ainda segundo esclarecimentos do Prof. Marco Aurélio Paoli, além dos compostos 
petroquímicos continuarem no ambiente, os aditivos que a tornam oxidegradáveis po-
dem também ser tóxicos. 
Considerando que a utilização dessas sacolas plásticas erroneamente denominadas 
'bio' degradáveis já vem ocorrendo em estabelecimentos comerciais do município, 
que representam riscos ambientais e para a saúde pública não devidamente esclare-
cidos, e que podem vir a ser adotadas em larga escala, uma vez que o termo 'oxibio-
degradável' sugere que o material é biodegradável, o COMDEMA/Campinas, em sua 
121ª. reunião ordinária realizada em 28 de março de 2012, delibera pela suspensão da 
distribuição dessas sacolas por qualquer estabelecimento comercial situado no muni-
cípio de Campinas.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - CMDU 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Convocamos os Senhores Conselheiros representantes das entidades titulares e con-
vidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos seg-
mentos deste Conselho, para a  270ª Reunião Ordinária que será realizada   4ª feira 

dia 09 de maio de 2012,  às 18h30,  no 19º andar, sala Milton Santos, Paço Munici-
pal, Campinas/SP. 
Pauta: 
1. Informes sobre o evento Diálogos I realizado em 25/04/2012 na UNICAMP;
2. Discussão sobre o evento Diálogos II a se realizar no dia 30/05/2012;
3. Apresentação do Arqtº João Verde sobre Central de Gerenciamento Urbano;
4. Apresentação dos pareceres dos PLC's nº 05/12, nº 09/11 e nº 11/11, PL's nº 282/11, 
nº 325/11, nº 476/11, nº 515/11 e PC nº 367/11;
5. Comunicados da diretoria;
6. Comunicados dos conselheiros
 

 Campinas, 04 de maio de 2012 
 DÉBORA PINHEIRO FRAZATTO 

 Presidente Do CMDU 
  

 CMDU CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 COMUNICADO 
 Comunicamos aos senhores(as) conselheiros(as) a inclusão de pauta na  270ª Reunião 
Ordinária que será realizada   4ª feira dia 09 de maio de 2012,  às 18h30,  no 19º an-
dar, sala Milton Santos, Paço Municipal, Campinas/SP,  a saber:
 Inclusão 
1. Aprovação das Atas das 67º Reunião Extraordinária e 268º e 269º Reuniões Ordi-
nárias.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ARQTª DÉBORA PINHEIRO FRAZATTO 

 PRESIDENTE DO CMDU 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua programação para módulos CATHO ON LINE, com inicio em 02/06/2012. São 51 

cursos à distancia!! Inscrições já abertas, até 20 de maio, vagas limitadas. 
 Atenção Servidores Públicos Municipais de Campinas:
Encontram-se abertas em nosso site, as inscrições para o ensino à distancia, do convênio com a CATHO on line.
Critério para aprovação de vaga: Minimo tres cursos por servidor e efetivamente concuir 3 (tres) das 51 ofertas, no periodo determinado para aquela turma.
Vale ressaltar que poderão contar pontos para efeito de progressão horizontal, aqueles que tenham compatibilidade com as atribuições do servidor. 
Veja abaixo os módulos por área de todas as ofertas de capacitação, respectivas duração e carga horária.

Apresentações em Público Administração de Compras Gerencia de marketing Marketing Estratégico

Administração de Recursos Humanos Gerencia Financeira na Prática Matemática Financeira

Como Cobrar Inadimplentes Administração Estratégica Gestão da Tecnologia da Informação Metodologia Cientifica

Como Elaborar Contratos Comerciais Auditoria Contábil e Financeira Negociação

Como Elaborar Propostas Comerciais Como reduzir custos em telefonia Gestão de Equipes Orçamento Empresarial

Como Influenciar Pessoas Contabilidade  financeira e Gerencial Gestão de Pessoas Planejamento e Gestão de Carreira

Como Investir na Bolsa de Valores Departamento Pessoal Modelo Gestão de projetos Redação Empresarial

Como Realizar Eventos de Sucesso Direito Empresarial Gestão de Representantes Comerciais

Como Reduzir Custos em Energia Elétrica Economia Gestão de Tempo Secretária Executiva

Leitura Dinâmica Estratégias de Avaliação de Pessoas Liderança Seis sigma

Memorização Etiqueta empresarial Logistica Técnicas de vendas

Excelência no atendimento Marketing de Relacionamento e CRM Telemarketing: a chave para o sucesso

Finanças Aplicadas a Empresas Fluxo de caixa Marketing de Serviços Tendências em Gestão Empresarial

Carga horária: 06 horas – 15 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Como Aumentar as Vendas utilizando o 
E-mail Marketing

Gestão de Cargos e Estratégias de 
Remuneração

Redução de custos e soluções em 
telefonia e dados

Carga horária: 15 horas – 30 dias 
para conclusão.  

 Esclarecimentos:  Telefones:  3236 - 8874 , com  Rosário.  Ou ainda através do e-mail:  rh.egds@campinas.sp.gov.br. 
Todas as inscrições poderão ser feitas através do nosso link:  https://smrh1.campinas.sp.gov.br/cursos_egds/  
 Informações gerais: 19 32369561 .
 

 Campinas, 07 de maio de 2012 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenador Setorial 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor  
  

 PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2011 
 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem 
 dia 16/05/12 (quarta-feira), às 9h00,   no 7º andar (sala de reuniões) do Paço 
Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião 
de preenchimento de vagas. 
Os candidatos deverão comparecer à reunião munidos de documento original de 
Identidade - R.G. A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  

CENTRO DE SAÚDE CLA NOME DOCUMENTO

CS BARÃO GERALDO 12 NILVANDA SENA RODRIGUES 20697662002-4

CS FERNANDA 4 DAYSIANNE MICHELE GOMES DE LIMA 458030946

CS SÃO JOSÉ 15 KATIA CRISTINA GOMES RUBIO 30488332-3

 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta programa-

ção de cursos para o mês de MAIO/2012. Endereço: Avenida Aquidabã, 
505 esquina com Rua Dr. Quirino - Bairro Bosque - Tel.: 32369561. 

  I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO 
 (Secretários,  Diretores, Supervisores  e demais cargos de Liderança): 
 01.REFLEXÕES DE LIDERANÇA: 4 PILARES DA LIDERANÇA 
 Instrutor:  Aline H.Bianchini
 Carga Horária:  3h
 Data:  29 de maio
 Horário:  13h30 às 16h30.
 Temas:  Liderança Inspiradora / Estratégias para a Liderança / Conceito de mentor 
ambiental como um líder / Desenvolvimento de planejadores.
 I I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 
 02. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLI  CO 
 Instrutor:  Aline H.Bianchini
 Carga Horária : 12h
 Data:  29 de maio, 05, 12 e 19 de junho
 Horário:  8h30 às 11h30 
 Temas:  Ética, moral, senso e juízo / Autonomia e responsabilidade no serviço público; 
o papel individual na Democracia e Cidadania; Missão, Responsabilidades e Princí-
pios da investidura de um cargo público; mérito, demérito e vocação.
 III - MÓDULOS  VOLTADOS  A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 
 03.  ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
 Instrutor:  Prof. Silvio Coghi
 Carga H  orária:  7h30 
Data: 28 de maio e 04 de junho
 Horário:  8h15 às 12h00
 Data:  16 e 23 de maio
 Horário:  13h15 ÀS 17h00
 Temas:  Acordo ortográfi co da Língua Portuguesa: A reforma ortográfi ca prevê mu-
danças na língua portuguesa, como o fi m do trema, a supressão de consoantes mudas, 
novas regras para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de 
novas regras de acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfi ca. 
 04.  GRAMÁTICA II 
 Instrutor : Prof. Silvio Coghi
 Carga Horária: 30h
 Data:  29, 31 de maio e 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de junho e 03 de julho
 Horário: 13h30 às 16h30m
 Temas:  Sujeito, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regên-
cia nominal, emprego dos pronomes pessoais, verbos abundantes.
 05.  REDAÇÃO 
 Instrutor:  Prof. Silvio Coghi
 Carga Horária:  30h
 Data:  30 de maio, 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de junho e 02 de julho
 Horário:  08h30 às 11h30
 Temas:  Linguagem formal e linguagem informal / Língua escrita e língua falada / 
Certo e errado; clareza, coerência, coesão, concisão, prolixidade, redundância, ambi-
guidade, cacofonia; senso de observação, articulação de frases; emprego dos prono-
mes de tratamento; ofício, memorando, circular, declaração; Estrutura e Interpretação 
de textos; Exercícios de leitura.
 06. INFORMÁTICA PLANILHA ELETRÔNICA DO BÁSICO AVANÇADO 
 Instrutor:  Otávio Aparecido Leonardo
 Carga  Horária : 30h
 Datas:  29, 31 de maio, 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de junho e 03 de julho.
 Horário:  13h30 às 16h30
 Temas:  Do básico ao avançado de Planilha (BR Offi ce), em ambiente Windows XP.
 07.  TROCAÇÃO DE HISTÓRIA 
 Instrutor:  Larissa Vieira Scomparim
 Carga Horária:  2h
 Data:  21 de maio
 Horário : 14h00 às 16h00
 Temas:  História da contação / Grandes contadores / Identifi cação do contador / Co-
nhecimento do público e faixa etária / Objetos de uso na contação / Utilização da voz 
/ Tipos de apresentação de história.
 08.   ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 Instrutor:  Antonio Carlos Galdino
 Carga Horária:  6h30
 Data:  01 de junho
 Horário:  8h30 às 16h
 Temas:  Legislação federal e as normas e procedimentos ofi ciais para eliminação de 
documentos públicos; Noções para elaboração de Tabela de Temporalidade de Docu-
mentos. Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais nº 15.425/06, 
nº 15.874/07, nº 16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07.
 09  .ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 Instrutor:  Gisleine Darzan Lupi 
 Carga Horária:  9h
 Data:  22,24 e 25 de maio
 Horário:  13h30 às 16h30
 Temas : Conceito de Evento / Segmentos, classifi cações e tipologia de Eventos / Pro-
cesso de planejamento: desde a captação do evento até avaliação / Competências pes-
soais do profi ssional de Eventos.
 IV -  MÓDULOS VOLTADOS A  ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTA-
MENTAIS 
 10. APRENDEN  DO   COM OS FILME S
 TEMA:  " CORRENTE DO BEM  " 
 Instrutor : Eliana Sundfeld
 Carga Horária:  3h
 Data:  29 de maio
 Horário:  08h30 às 11h30.
 Temas : Trabalho em Equipe / Respeito pelas diferenças / Transformação / Relacio-
namento familiar / Gentileza gera gentileza / Comportamento gera comportamento / 
Esperança, Fé, Coragem, Determinação / Solidariedade, Amizade, Relacionamento, 
Valores / União Cooperação.
 11.O SEGREDO PARA SER FELIZ NO TRABALHO 
 Instrutor:  Aurea Sudário Lobo 
 Carga Horária:  2h30 
Data:  30 de maio 

Horário:  14h00 às 16h30 
Temas:  Importância do reconhecimento da dimensão individual / Promoção da noção 
da identidade laboral / Melhora de relacionamentos pessoais / Instrumentalização para 
a prática preventiva / Desenvolvimento de atividades pró-ativas em relação às situa-
ções cotidianas do trabalho 
 12.APRENDENDO COM OS FILMES 
 TEMA:  " CARTAS PARA DEUS  " 
Instrutor: Eliana Sundfeld
 Carga Horária:  3h
 Data:  30 de maio
 Horário: 13h30 às 16h30
 Temas:  Esperança / Valores / Solidariedade / Amizade / Relacionamento.
 13.O DESAFIO DE MUDAR:MUDAR O DESAFIO 
 Instrutor:  Ramon Llongueras Arola
 Carga Horária: 7h
 Data:  21 e 23 de maio 
 Horário:  13h15 às 16h45
 Temas:  Conceito de Mudança / Globalização e Mudança / Novos Paradigmas / Difi -
culdades x Problemas / Tratamentos errôneos das difi culdades / Resistência à mudança 
e como minimizá-la.
 14  .ADAPTAÇÃO  DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:UMA PERS-
PECTIVA INCLUSIVA 
 Instrutor:  Andrea Cristina Ruffo Cope
 Carga Horária:  3h
 Data:  18 de maio
 Horário:  8h30 às 11h30
 Temas:  Conceitos gerais de defi ciência auditiva, visual, intelectual, Múltipla senso-
rial, surdo cegueira e adaptação de materiais para inclusão.
 V -  MÓDULOS VOLTADOS A  ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS 
 15.JOGOS COOPERATIVOS 
 Instrutor : Aline H. Bianchini
 Carga Horária:  3h
 Data:  24 de maio
 Horário:  8h30 às 11h30
 Temas:  Vivência de Jogos e Dinâmicas de Grupo.
 16 .  É POSSÍVEL FALAR DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO? 
 Instrutor:  Ramon Llongueras Arola
 Carga Horária:  6h
 Data:  28 e 30 de maio
 Horário:  8h30 às 11h30
 Temas:  Serviço Público: Pontos de vista da Sociedade e do Servidor Público. Moder-
nização do Estado: novo paradigma.Qualidade total: princípios básicos. Qualidade no 
Serviço Público: difi culdades e propostas.
 17.DIVERSIDADE E CIDADANIA: INTRODUÇÃO 
 Instrutor:  Ramon Llongueras Arola 
Carga Horária:  7h
 Data:  29 e 31 de maio 
Horário:  8h30 às 12h 
Temas:  A riqueza da diversidade humana / Diferenças derivadas e independentes da 
idade: ciclo vital individual e familiar / Diversidade Cultural / Conceito / Preconceito 
/ Esterótipos / Discriminação / Difi culdade em aceitar as diferenças / Conceitos de 
Cidadania e Cidadania Atuante / O Servidor Público e a Discriminação. 
 VI - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL  : 
 18  .CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: MÓDULO  " A GESTÃO INTER-
PESSOAL A LUZ DA PSICANÁLISE " 
 Consultor:  Dr. André Marroig de Freitas Ribeiro
 Mini-currículo:  Médico, com especialização em Medicina Familiar pela UNICAMP; 
atua como gestor em Saúde desde 2007. Atualmente seus estudos estão voltados para 
o campo da Psicanálise, através do projeto  Limite sem Limites,  que possui seu núcleo 
de atividades e estudos no Centro de Saúde Tancredo Neves, em Campinas.
 Data:  24 de maio
 Horário:  9h00 às 11h00.
 Local:  Salão Vermelho do Paço Municipal.
 Objetivos:  Introdução em Freud / Winicot / Lacan; Identifi cação dos componentes 
neuróticos e sociopatas nas pessoas / Como lidar com neuroses e sociopatias.
 VII -  MÓDULOS VOLTADOS A  ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO 
AO ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVIDOR 
 19.CON-VIVER - MÓDULO CHI KUNG: EXERCÍCIOS PARA UMA VIDA 
MELHOR 
 Instrutor:  Iraci de Jesus Neri
 Carga Horária:  4h30
 Data:  14, 21 e 28 de maio
 Horário:  9h às 10h30
 Temas:  Exercícios para: Ansiedade / Depressão / Problemas Físicos / Tensão e Estres-
se /Obesidade / Harmonia e Paz / Dores em Geral.
 20.CON-VIVER - MÓDULO RODA DE DANÇA CIRCULAR DOS POVOS 
 Instrutor:  Dra.Beatriz Salek Fiad
 Carga Horária:  6h
 Data:  16, 23, 30 de maio e 06 de junho
 Horário:  14h30 às 16h
 Temas:  Meditação ativa para a " Paz e Tolerância "; o dançar como fator de inte-
gração, seja de equipes, seja da gestão pública; propício a convivência, vinculada as 
técnicas de saúde integrativa.
 21.POSTURA CORPORAL: ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DE DORES 
 Instrutor:  Regiane Cristina Bocchio Fernandes Rosa
 Carga Horária:  2h
 Data:  9 de maio
 Horário:  9h às 11h
 Temas:  Alterações posturais / Causas de dores na coluna / Prevenção / Qualidade de 
vida.
 22.PREVENÇÃO AO ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO 
 Instrutor:  Dra.Beatriz Salek Fiad
 Carga Horária:  3h
 Data:  21 de maio
 Horário:  13h30 às 16h30
 Temas:  Práticas de fi sioterapia aplicada ao trabalho/ Alongamento / Fortalecimento 
muscular e educação postural / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração / 
Técnicas de meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios 
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leves.
 23.GINÁSTICA LABORAL 
 Instrutor:  Regiane Cristina B. Fernandes Rosa
 Carga Horária:  2h 
Data:  16 de maio 
Horário:  9h00 às 11h00 
Temas:  Defi nição / Tipos de Ginástica / Benefícios
 24.STRESS: ANJO OU DEMÔNIO 
 Instrutor:  Aurea Sudário Lobo 
Carga Horária:  2h 
Data: 2  3  de maio 
Horário:  9h30 às 11h30 
Temas:  Conceito de Stress / Fases e Consequências Físicas e Psicológicas do Stress / 
Sintomas, Motivos e Soluções do Stress.
 VII  -  Turmas   exclusivas 
A Escola de governo também oferece cursos no local de trabalho, para turmas exclu-
sivas.
A Escola de Governo também disponibiliza uma série de ações de capacitação ou vi-
vencias motivacionais para serem ministradas nos locais de trabalho. Pode-se também 
atender a demandas especifi cas, de acordo com as necessidades levantadas junto as 
coordenações. 

Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão:
Projeto "Aprendendo com os fi lmes" (temos 08 temas já desenvolvidos), Ofi cina de 
jogos cooperativos, "Diversidade & Cidadania", "Cara ou Coroa: os dois lados do 
Atendimento", Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Ofi cina de Ecobinque-
doteca, Assertividade e Administrando o tempo com efi cácia, Dança circular, Progra-
ma de prevenção ao estresse, entre outros. 
Há muitos cursos novos, de carga horária reduzida que podem atender a formação 
continuada, GEM, outras práticas integrativas, além de desenvolvermos a partir das 
demandas que nos são apresentadas, junto a sua equipe, no local de trabalho.
Nossos analistas se deslocam para atender às equipes, dentro das horas GEM (grupo 
de Estudos de Monitores), TDC (Trabalho Docente coletivo), FC (Formação conti-
nuada), e até mesmo no RPAI, auxiliando nos processo de planejamento estratégico.
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
 Informações   gerais:(  19)  3236-9561 , rh.egds@campinas.sp.gov.br
para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982
  Campinas, 08 de maio de 2012 

 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 
 Coordenador Setorial 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor  

  

 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua programação para módulos CATHO ON LINE, com inicio em 02/06/2012. São 51 

cursos à distancia!! Inscrições já abertas, até 20 de maio, vagas limitadas.  
Atenção Servidores Públicos Municipais de Campinas:
Encontram-se abertas em nosso site, as inscrições para o ensino à distancia, do convênio com a CATHO on line.
Critério para aprovação de vaga: Minimo tres cursos por servidor e efetivamente concuir 3 (tres) das 51 ofertas, no periodo determinado para aquela turma.
Vale ressaltar que poderão contar pontos para efeito de progressão horizontal, aqueles que tenham compatibilidade com as atribuições do servidor. 
Veja abaixo os módulos por área de todas as ofertas de capacitação, respectivas duração e carga horária.

Apresentações em Público Administração de Compras Gerencia de marketing Marketing Estratégico

Administração de Recursos Humanos Gerencia Financeira na Prática Matemática Financeira

Como Cobrar Inadimplentes Administração Estratégica Gestão da Tecnologia da Informação Metodologia Cientifica

Como Elaborar Contratos Comerciais Auditoria Contábil e Financeira Negociação

Como Elaborar Propostas Comerciais Como reduzir custos em telefonia Gestão de Equipes Orçamento Empresarial

Como Influenciar Pessoas Contabilidade  financeira e Gerencial Gestão de Pessoas Planejamento e Gestão de Carreira

Como Investir na Bolsa de Valores Departamento Pessoal Modelo Gestão de projetos Redação Empresarial

Como Realizar Eventos de Sucesso Direito Empresarial Gestão de Representantes Comerciais

Como Reduzir Custos em Energia Elétrica Economia Gestão de Tempo Secretária Executiva

Leitura Dinâmica Estratégias de Avaliação de Pessoas Liderança Seis sigma

Memorização Etiqueta empresarial Logistica Técnicas de vendas

Excelência no atendimento Marketing de Relacionamento e CRM Telemarketing: a chave para o sucesso

Finanças Aplicadas a Empresas Fluxo de caixa Marketing de Serviços Tendências em Gestão Empresarial

Carga horária: 06 horas – 15 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Carga horária: 16 horas – 30 dias 
para conclusão.

Como Aumentar as Vendas utilizando o 
E-mail Marketing

Gestão de Cargos e Estratégias de 
Remuneração

Redução de custos e soluções em 
telefonia e dados

Carga horária: 15 horas – 30 dias 
para conclusão.  

 Esclarecimentos:  Telefones:  3236 - 8874 , com  Rosário.  Ou ainda através do e-mail:  rh.egds@campinas.sp.gov.br. 
Todas as inscrições poderão ser feitas através do nosso link:  https://smrh1.campinas.sp.gov.br/cursos_egds/  
 Informações gerais: 19 32369561 .
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenador Setorial 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 76418/2012 
  Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 12/10/16135, pela presente,
 RESOLVE 
  Revogar o item da portaria nº 73398/2011, que nomeou o servidor MATHEUS JOSÉ VEGETTI MENEGUETTI, matrícula 37733-3, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Setor, junto ao Setor de Licenciamento Ambiental, da Coordenadoria Setorial de Controle e Licenciamento Ambiental, do Departamento de Desenvolvimento Susten-
tável, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
  Nomear o servidor MATHEUS JOSÉ VEGETTI MENEGUETTI, matrícula 37733-3, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria 
Setorial de Controle e Licenciamento Ambiental, do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 PORTARIA N.º 76538/2012 
  Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 12/10/19433, pela presente,
 RESOLVE 
  Tornar sem efeito a portaria nº 76447/2012, referente à servidora MARIA SONIA LIMA BALBINO, matrícula nº 87466-3, publicada no Diário Ofi cial do Município de 
24/04/2012.
  Designar a partir de 23/04/2012, a servidora MARIA SONIA LIMA BALBINO, matrícula nº 87466-3, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto ao Setor 
de Expediente, da Coordenadoria Setorial de Administração, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA N.º 76650/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Tornar sem efeito a portaria nº 76586/2012, que nomeou a Sra. JULIANA CORSI, RG Nº 44.014.635-5, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental 
nível VI, junto ao Centro de Referência e Apoio à Mulher, da Coordenadoria Setorial de Assistência à Família, do Departamento de Operações de Assistência Social, da Secre-
taria Municipal de Cidadania, Assistên cia e Inclusão Social 
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 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE 
 vigilancia em saúde 

 PROTOCOLO:  12/50/00535 PSO. 
INTERESSADO:  R.G. CARDOSO DROGARIA EPP .
ASSUNTO: SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
 INDEFERIDO , POR A MULTA TER SIDO DADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE 
JÁ DEVERIA ESTAR EM CUMPRIMENTO PELO ESTABELECIMENTO.

PROTOCOLO:  12/50/00536 PSO .
INTERESSADO:  R.G. CARDOSO DROGARIA EPP. 
ASSUNTO: SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
 INDEFERIDO ,POIS A MULTA ESTÁ EMBASADA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

PROTOCOLO:  12/50/00739 PSO .
INTERESSADO:  WAL MART BRASIL LTDA .
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL.
 DEFERIDO. 

PROTOCOLO:  12/50/00741 PSO. 
INTERESSADO:  WAL MART BRASIL LTDA .
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL.
 DEFERIDO. 

PROTOCOLO:  12/50/00605 PSO. 
INTERESSADO:  J.P. ALBANEZ CAVALHEIRO EPP. 
ASSUNTO: RECURSO.
 INDEFERIDO , POIS CONFORME HISTÓRICO O ESTABELECIMENTO É REINCIDENTE E ESSA REIN-
CIDÊNCIA É CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE PARA O INFRATOR CONFORME ARTIGO 118 DA LEI ES-
TADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

PROTOCOLO:  12/50/00724 PSO .
INTERESSADO:  RABELLO COM. ADM. E PLANEJAMENTO OPERACIONAL. 
ASSUNTO: RECURSO.
 INDEFERIDO , POIS O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3741 LAVRADO NO DIA 04/04/2012 NÃO ESTIPULA 
PRAZO PARA RETORNO DE INSPEÇÃO.

PROTOCOLO:  12/50/00786 PSO. 
INTERESSADO:  V.A.M DE OLIVEIRA SUPERMERCADO ME. 
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
 DEFERIDO. 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ROSANA APARECIDA GARCIA 
 COORDENADORA VISA SUDOESTE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

 De Condominio Pátio das Alamedas - Protocolo n.º 2010/10/42125; "Compareça 
o interessado".  

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ANGELA PAULA AMADIO 
 Agente De Apoio Administrativo 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

 De Celso Felix - Protocolo n.º 2011/10/46913; "Compareça o interessado". 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 

 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO POPULAR SOLIDÁRIO DE 
CAMPINAS - BANCO POPULAR DA MULHER 
 Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2011,

Comparativas ao Exercício Findo em 31.12.2010
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2011 

 Conteudo
I. Relatório dos Auditores Independentes
" RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS" 
Aos Administradores da
Associação de Crédito Popular Solidário de Campinas - BANCO POPULAR DA MULHER
Campinas - SP.
Examinamos as demonstrações contábeis da  "ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO POPULAR 
SOLIDÁRIO DE CAMPINAS - BANCO POPULAR DA MULHER" , que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do superá-
vit, das mutações do patrimônio social e do fl uxo de caixa para o exercício fi ndo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Asso-
ciação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da 
Associação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da  "ASSOCIAÇÃO DE CRÉ-
DITO POPULAR SOLIDÁRIO DE CAMPINAS - BANCO POPULAR DA MULHER" , 
em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Campinas, 12 de março de 2.012.

ELIANE NAVARRO ROSANDISKI
Presidente

CIBELE CARINE ANTUNES
CRC 1SP 238.940/O-1

ELIANE NAVARRO ROSANDISKI
Presidente

CIBELE CARINE ANTUNES
CRC 1SP 238.940/O-1

ELIANE NAVARRO ROSANDISKI
Presidente

CIBELE CARINE ANTUNES
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CRC 1SP 238.940/O-1

ELIANE NAVARRO ROSANDISKI
Presidente

CIBELE CARINE ANTUNES
CRC 1SP 238.940/O-1

ELIANE NAVARRO ROSANDISKI
Presidente

CIBELE CARINE ANTUNES
CRC 1SP 238.940/O-1

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 
A Associação de Crédito Popular Solidário de Campinas - "Banco Popular da Mulher" 
é uma associação civil, sem fi ns lucrativos, qualifi cada como OSCIP, que tem como 
objetivos: 
I - propiciar o acesso ao crédito às pessoas físicas de baixa renda e às pequenas e 
micro empresas e empreendedores, associados ou não, formais ou informais, a fi m de 
promover geração de renda e criação de empregos, bem como fomentar a constituição 
e consolidação de pequenos, microempreendedores e empreendimentos econômicos 
solidários instalados no Município, integrando o exercício das atividades informais ao 
processo produtivo regular;
II - produzir pesquisas relacionadas aos objetivos previstos neste artigo e estudos re-
lativos ao mercado de trabalho brasileiro e às políticas públicas na área de geração de 
emprego e renda.
III - proporcionar consultorias técnicas a outras instituições que possuam os mesmos 
objetivos, no País ou no exterior.
IV - promover a capacitação de pequenos, micro empreendedores, empreendimentos 
econômicos solidários, cooperativas e associações através do oferecimento de cursos 
de formação e de assessoria técnica.
V - promover o desenvolvimento de metodologias de incubação, de formação de redes 
e de arranjos produtivos de micro, pequenas empresas e empreendimentos econômi-
cos solidários.
VI - incubar empreendimentos econômicos solidários, criar e instituir incubadoras.
Em 2011, o Banco Popular da Mulher atuou em praticamente todas as frentes descritas 
acima. 
Foram feitas 267 operações de microcrédito produtivo orientado, com um volume 
emprestado de R$ 577.150,00 em 2011, contra 299 operações somando R$ 706.305,00 
em 2010, o que representou uma queda de 18,3% no volume liberado e de 10,7% 
na quantidade de operações. Com efeito, o valor médio por empréstimo caiu de R$ 
2.362,22 em 2010 para R$ 2.182,38 em 2011 e houve também redução no prazo médio 
das operações, de 12,4 meses em 2010 para 12,1 meses. 

Uma das explicações para essa dinâmica é que em 2011 houve uma menor demanda 
de fi nanciamento de máquinas e equipamentos, que são naturalmente operações de 
valores maiores e de prazo mais longo. Em 2011, as operações para aquisição de capi-
tal fi xo e misto somaram 49,4% do total enquanto em 2010 haviam fi cado em 56,9%. 
No campo da produção de pesquisa, o Banco Popular da Mulher retomou a parceria 
com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIE-
ESE para a viabilização do  Observatório do Trabalho de Campinas,  que produz e 
acompanha indicadores sobre o mundo do trabalho, capazes de subsidiar a construção 
de políticas públicas bem como estimular e promover iniciativas por partes das empre-
sas. Em 2011, foram publicados 14 estudos. 
Adicionalmente, o Banco Popular da Mulher desenvolve o projeto de pesquisa  "Nos 
Trilhos do Trem...: história, memória e mobilidade social dos trabalhadores da antiga 
Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, Campinas - SP"  que visa o resgate da his-
tória das ferrovias em Campinas e da memória dos trabalhadores com destaque para 
a organização de classes e representatividade de raça. A primeira fase deste projeto, 
de levantamento e documentação do patrimônio material disponível no município de 
Campinas, resultou em uma exposição em comunicação visual para circular pela cida-
de para a divulgação do projeto. 
Em 2011, o Banco Popular da Mulher também realizou uma pesquisa, através da apli-
cação de questionário, sobre o perfi l dos Empreendedores do Comércio Popular de 
Campinas com o objetivo de (i) mapear as principais mudanças ocorridas nas condi-
ções de trabalho depois da intensifi cação dos esforços de formalização dessa ativida-
de; e (ii) trazer mais subsídios para a formulação de políticas públicas para este grupo 
de trabalhadores.
O  Curso de Gestão de Pequenos Negócios  - oferecido gratuitamente pelo Banco Po-
pular da Mulher para o público que está iniciando uma atividade ou que já possui um 
negócio, mas deseja melhorar a organização de seu empreendimento - teve seis turmas 
e capacitou 120 novos empreendedores em 2011. 
O Banco Popular da Mulher também contratou dois técnicos e uma consultoria para o 
acompanhamento técnico das cooperativas assistidas pela coordenadoria de Economia 
Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda no Município de Campinas. Um 
dos principais objetivos é a elaboração de um diagnóstico, com a apuração das condi-
ções de funcionamento e de trabalho das cooperativas, da renda obtida pelos cooperados 
com a atividade e o perfi l socioeconômico dos cooperados e de seus familiares. 
Além disso, a consultoria viabilizou a elaboração do projeto desenvolvido pela Pre-
feitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda no Edital 
SENAES 04/2011- "Fomento a empreendimentos econômicos solidários e redes de 
cooperação atuantes com resíduos sólidos constituídos por catadores e catadoras de 
materiais reutilizáveis e recicláveis", que garante o repasse de R$ 2 milhões, por parte 
do governo federal para a implantação do projeto no município.
 NOTA 02 - PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS.  
A administração do Banco Popular da Mulher está efetuando a padronização das suas 
demonstrações contábeis de acordo com o Plano de Contas Contábil para OSCIPs de 
Microcrédito elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, visando a adesão à 
estratégia contábil padronizada, que promove a transparência e qualifi ca a gestão das 
Instituições de microcrédito. Por isso, a administração efetuou algumas reclassifi ca-
ções na demonstração do resultado do exercício de 2010 de forma a permitir a melhor 
comparação com o resultado do exercício de 2011, conforme apresentado abaixo:
- Receitas com juros, mora e multa sobre parcelas e/ou saldos vencidos de operações 
de crédito, classifi cados anteriormente como receita fi nanceira, foram reclassifi cadas 
para receita de operações de crédito;
- Deduções de rendas de operações de crédito, classifi cados anteriormente como des-
pesa fi nanceira, foram reclassifi cadas como conta redutora da receita de operações de 
crédito;
- Imposto de renda na fonte e taxas sobre rendimentos, classifi cados anteriormente 
como despesa fi nanceira, foram reclassifi cados como conta redutora da receita com 
aplicação fi nanceira;
- A conta despesas fi nanceiras foi renomeada para despesas de serviços fi nanceiros, 
pois se refere à tarifa de manutenção de conta, tarifa de emissão de documentos de 
cobrança, tarifa de emissão de cheques, entre outras. O Banco Popular da Mulher não 
paga encargos relativos à captação de recursos, uma vez que não possui fi nanciamen-
tos de agências e bancos de fomento público ou privado;
- As receitas decorrentes de doações e subvenções foram reclassifi cadas como receitas 
não operacionais e são reconhecidas somente quando efetivamente recebidas;
 NOTA 03 - DISPONIBILIDADES   
DESCRIÇÃO SALDO EM 31/12/2011 SALDO EM 31/12/2010
CAIXA E EQUIVALENTES 
BANCO POPULAR DA MULHER R$ 1.536,71 R$ 588,45
PROJETO SUTR R$ 1.403,50 R$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO POPULAR DA MULHER R$ 384.745,46 R$ 160.319,02
TERMO DE PARCERIA R$ 38.627,04 R$ -
PROJETO SUTR R$ 777.656,34 R$ -
O saldo em 31/12/2011 representa os recursos disponíveis para aplicação em ope-
rações de crédito, aqueles destinados ao custeio das operações do Banco Popular da 
Mulher através do Termo de Parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas e os 
recursos destinados exclusivamente às iniciativas do projeto " Sistema Único de Tra-
balho e Renda " (vide nota 08). 
 NOTA 04 - OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO 
Composição da Carteira de Crédito por idade de saldos de vencimento
 PERÍODO ..................................................................................................................................VALOR (R$ MIL)
VENCIDO ......................................................................................................................................................R$ 14,8 
A VENCER: ...............................................................................................................................................................
01 A 30 DIAS .................................................................................................................................................R$ 52,6 
31 A 60 DIAS .................................................................................................................................................R$ 51,2 
61 A 90 DIAS .................................................................................................................................................R$ 48,2 
91 A 120 DIAS ...............................................................................................................................................R$ 44,0 
121 A 180 DIAS .............................................................................................................................................R$ 71,7 
MAIS DE 180 DIAS ....................................................................................................................................R$ 151,6 
TOTAL .........................................................................................................................................................R$ 434,1
  NOTA 05 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 
O valor da PCLD vinha sendo estimado com base no histórico de perdas anteriores 
registrado pelo Banco Popular da Mulher. Ao fi nal de 2011, a administração optou por 
adotar o modelo do Manual do Plano de Contas Contábil para OSCIP de Microcrédito 
elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 
Dessa forma, reverteu-se a totalidade do saldo da conta PCLD para a conta de "Re-
sultado de Exercícios Anteriores - Superávit/Défi cit Acumulado" e baixou-se como 
"Despesa com Perdas de Operações de Crédito" todos os empréstimos com pelo me-
nos uma parcelas vencida e não paga a mais de 180 dias. 
Assim, em 31/12/2011, a carteira de crédito ativa do Banco Popular da Mulher apre-
sentava um índice de inadimplência (defi nido como carteira inadimplente acima de 30 
dias dividida pela carteira ativa bruta) de 0,94%.
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A partir de 01/01/2012, o Banco Popular da Mulher fará a Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa - PCLD de acordo com a fórmula abaixo:
PCLD = ? (valor da carteira vigente com NDA x PSVCV)
Dias de Atraso (NDA)
Percentual Sobre o Valor da Carteira Vigente (PSVCV)
DIAS DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR CARTEIRA
ATRASO (NDA) DA CARTEIRA VIGENTE (PSVCV) RENEGOCIADA
SEM ATRASO 0% 10%
DE 01 A 30 DIAS 10% 50%
DE 31 A 60 DIAS 20% 60%
DE 61 A 90 DIAS 30% 75%
DE 91 A 120 DIAS 60% 75%
DE 121 A 150 DIAS 60% 75%
DE 151 A 180 DIAS 60% 75%
MAIOR QUE 180 DIAS 100% 100%
 NOTA 06 - OUTROS VALORES A RECEBER 
Em 20/10/2010, foi assinado entre o Banco Popular da Mulher e a Prefeitura Munici-
pal de Campinas, através da Secretaria de Trabalho e Renda, um Termo de Parceria, 
no qual estava prevista uma transferência de recursos no montante de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) para serem utilizados como parte do custeio da operação de mi-
crocrédito produtivo orientado. Esses recursos foram repassados em duas parcelas de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 09/02/2011 e 19/09/2011. 
O Banco Popular da Mulher já submeteu um novo pedido de Termo de Parceria junto a 
Prefeitura Municipal de Campinas, nos mesmos moldes anteriores, para o ano de 2012. 
Em resultado da análise da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, alterada pela 
Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, a 
administração optou por fazer uma baixa de R$ 300.000,00 na conta "Outros Valores a 
Receber" contra "Resultado de Exercícios Anteriores - Superávit/Défi cit Acumulado", 
relativa ao valor oriundo de previsão orçamentária anual da Prefeitura Municipal de 
Campinas do ano de 2009. 
 NOTA 07 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
A provisão para contingências é constituída com base na opinião dos consultores jurí-
dicos responsáveis em montantes considerados sufi cientes para cobrir eventuais per-
das que possam advir do desfecho de processos em andamento. 
 NOTA 08 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL 
Projeto SUTR
O Banco Popular da Mulher foi designado como administrador do Projeto "Desenvol-
vimento do Sistema Único de Trabalho, Renda, Qualifi cação Profi ssional, Empreen-
dedorismo e Economia Solidária" (Projeto SUTR), resultado de uma decisão pioneira 
da Justiça do Trabalho, que reverteu os recursos de uma multa por descumprimento de 
obrigação em uma ação civil pública em investimento no fortalecimento das políticas 
públicas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campinas. 
O Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região 
acatou denúncias do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas e Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana e propôs uma ação trabalhista por assédio 
moral contra a América Latina Logística, empresa que adquiriu a Ferroban Ferrovias 
Bandeirantes. A Ação tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Campinas. 
Conforme estabelecido nos autos da Ação Civil Pública nº 411/2002, o Banco Popular 
da Mulher abriu conta corrente específi ca para receber os recursos do Projeto SUTR, 
sendo recebidos 12 depósitos entre 11 de fevereiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011, 
perfazendo um total de R$ 1.201.728,01, que foram contabilizados como "Receitas 
Não Operacionais". O Banco Popular da Mulher recebeu 10% do valor mensal depo-
sitado a título de taxa de administração. 
As despesas relativas às diversas iniciativas do projeto foram contabilizadas como 
"Despesas Não Operacionais". 
Os recursos ainda não desembolsados estão aplicados em investimento fi nanceiro de 
baixo risco, totalmente segregados dos recursos disponíveis para a atividade de micro-
crédito produtivo orientado (vide nota 3).
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ELIANE NAVARRO ROSANDISKI 

 Presidente 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFERIDOS
 PROT.12/11/3151 MARIO BECKER - PROT.12/11/2705 J S JANUZELLI RELOJOARIA - PROT.12/10/4783 
ROSANA B G GUAZZELLI

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.07/11/6332 VILA REAL BOTEQUIM LTDA - PROT.12/17/1141 CLAUDIO F CURY - PROT.08/11/5694 
RODRIGO A C GONZALEZ - PROT.11/10/54459 VALDECIR DE P SOARES - PROT.11/11/16842 SIMONE S 
SORDIBOSCO PRESENTES 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ENGº SERGIO MOREIRA CAMAROTA 

 Diretor Dptº De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDOS
 PROT.12/11582 ALTINO B RODRIGUES - PROT.12/11/1395 COMERCINDA DE L BERNUSSO - 
PROT.12/11/2760 MISAO ICHIDA -PROT.12/11/2963 ADEMIR A PEREIRA - PROT12/11/3956 FER-
NANDA B G COUTINHO - PROT.12/11/3957 A MESMA - PROT.11/11/11984 AGUINALDO F CHAGAS 
- PROT.11/11/16708 H NETO CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA - PROT.11/11/16591 ARCHIMEDES 
NORDOZZA 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
  LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003
 PROT.11/11/8110 SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS LTDA - PROT.11/11/9252 AMPLIARE INCORP. IMOBI-
LIARIAS LTDA - PROT.11/11/12693 FRANCISCO MAUGERI FILHO - PROT.11/11/6058 ROGEVAN INCOR-
PORADORA DE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.3990/93 LUIZ DAL MOLIN - PROT.245/88 
NELSON NATAL P BRYAN - PROT.07/11/6778 ANTONIO A DE CARVALHO - PROT.11/11/12694 CAR-
LOS A P DA GAMA - PROT.11/11/5740 ALAISE I F DA SILVA - PROT.11/11/11275 ENI A L CRISPIM - 
PROT.11/11/12683 VALDETE M ZATTA - PROT.12374/56 ANTONIA M V LEONARDI - PROT.31120/68 
ARARY P DE OLIVEIRA - PROT.11618/51 HERNANI PURCHIO - PROT.11/11/7067 ADRIANO F DOS 
SANTOS - PROT.11/11/10667 ZORAIDE D SANTOS - PROT.11/11/10720 PAULO C P DE SOUZA SILVA 
- PROT.11/11/10721 JOSE A DA SILVA - PROT.10/11/6763 ANTONIO F DE ALMEIDA - PROT.09/11/5139 
WAGNER THIELE - PROT.1059/43 ELIAS CEZAR - PROT.10/11/7754 CLAUDINEI R PEREIRA 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Dptº De Uso E Ocupação Do Solo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 COMUNICADO DO PRESIDENTE 48/12   
  Assunto: Nomeação de Comissão Permanente de Licitações. 
O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao 
artigo 51,  caput,  da Lei Federal nº 8.666/93, comunica:
1. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitações, com atribuição de processar e 
julgar habilitações e propostas em licitações, assinar editais e eventuais esclarecimentos, 
assinar respostas a impugnações, assim como, processar e julgar a inscrição em registro 
cadastral, a sua alteração ou cancelamento e demais atribuições previstas em lei.
2. A Comissão será composta pelos membros abaixo nomeados, cuja maioria pertence 
ao quadro permanente da empresa:
 Presidente: Mariane de Aguiar Pacini 
 Presidentes Suplentes: Helen Cardoso de Jesus 
 Nilson Lopes Vieira   
 Membros: Alina Beatriz Souza  
 Claudicéia de Lima Fernandes 
 Cleber O. R. Gonçalves 
 Ludmyla E. N. Vota 
 Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo 
 Sueli Marta Bernardi  
 Daniela Cristina Silva do Prado 
 Adriana Andréa Dumbra Sturla       
3. Os membros da Comissão Permanente de Licitações responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo em caso de posicionamento indivi-
dual divergente devidamente fundamentado e registrado em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão.
4. A Comissão funcionará com no mínimo 03 (três) membros.
5. A investidura dos membros da presente Comissão, será de 01 (um) ano, a contar de 
24 de abril de 2012.
6. Este Comunicado substitui o de n º 028/12.

Campinas, 02 de maio de 2012 

 ANDRÉ ARANHA RIBEIRO 
 Diretor Presidente Da Emdec  

  

 COMUNICADO DO PRESIDENTE 49/12      
 Assunto: Nomeação de Comissão para Licitações na Modalidade Pregão. 
O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao 
inciso IV da Lei Federal nº 10.520/02 combinado com o artigo 5º do Decreto Munici-
pal nº 14.218/03 e Decreto nº 14.602/04, comunica:
1. Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados, cuja maioria pertence ao 
quadro permanente da empresa, para processamento de licitações na modalidade Pre-
gão Presencial de interesse da EMDEC, incluindo dentre outras atribuições correla-
tas, o credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes, condução da fase 
de lances, abertura dos envelopes, negociação de preços, análise da aceitabilidade 
dos preços ofertados e a classifi cação das licitantes, o julgamento de habilitações, 
adjudicação do objeto se não tiver havido na sessão pública a declaração de intenção 
motivada de interposição de recurso, elaboração de ata, recebimento de recursos e o 
encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior para deci-
são, eventual adjudicação e homologação, bem como a assinatura dos editais.
2. Para cada licitação, o Diretor da área interessada/requisitante deverá indicar, for-
mal e expressamente, um funcionário devidamente qualifi cado para integrar a equipe 
de apoio, o qual atuará como membro responsável pelo apoio técnico e operacional, 
principalmente pela análise da qualifi cação técnica das licitantes. A indicação promo-
vida pelo Diretor da área deverá ser juntada ao PALC, juntamente com cópia deste 
Comunicado.
 PREGOEIROS: Helen Cardoso de Jesus 
 Mariane de Aguiar Pacini 
 Nilson Lopes Vieira     
 EQUIPE DE APOIO: Alina Beatriz Souza 
 Cleber O. R. Gonçalves 
 Daniela Andrade da Silva 
 Ludmyla E. N. Vota 
 Moacir César Côrte 
 Sueli Marta Bernardi 
 Daniela Cristina Silva do Prado 
Adriana Andréa Dumbra Sturla 
3. Os integrantes da equipe de apoio responderão solidariamente por todos os atos pra-
ticados pelo Pregoeiro, ressalvada a posição individual divergente devidamente fun-
damentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
4. As licitações na modalidade pregão presencial, sempre serão conduzidas por no 
mínimo 03 (três) integrantes sendo 01 (um) Pregoeiro e 02 (dois) membros da equipe 
de apoio.
5. A investidura dos Pregoeiros e equipe de apoio será de 01 (um) ano, a contar de 24 
de abril de 2012.
6. Este Comunicado substitui o de nº 029/12.

Campinas, 02 de maio de 2012.
 ANDRÉ ARANHA RIBEIRO 

Diretor Presidente EMDEC S/A.
 

  

 EXTRATO DE CONTRATO   
 CONTRATO Nº 008/12 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 - PROTOCOLO Nº 009/12
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: FORMASET INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE TALÃO DE ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO.
DO VALOR TOTAL: R$ 148.500,00
DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
DATA: 23/04/12

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO   
 ORDENS DE SERVIÇO Nº 108/06, 119/07, 162/08, 113/09 E 114/10
COMPRA DIRETA Nº 093/06 - PROTOCOLO Nº 15.852/06
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA.
OBJETO: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BOLETIM CENOFISCO DE LEGISLAÇÃO FISCAL, TRI-
BUTÁRIA E CONTABILIDADE GERAL, IMPRESSO SEMANAL.
DATA DO ENCERRAMENTO: 01/01/2012
DATA DE ASSINATURA: 07/05/2012

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA   

  PROTOCOLO Nº.: 330/2012 
 CARTA CONVITE Nº.: 04/2012 . Contratação de empresa para locação de máquinas 
copiadoras, conforme descrito no Anexo I.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado,  HOMOLOGO  a licitação 
epigrafada e  ADJUDICO  o seu objeto com base no parecer do Gerência da Área de 
Same deste HMMG, autorizando a despesa para a empresa:  Adriano de Paola - EPP ., 
para a locação de máquinas copiadoras, objeto do presente protocolado, no valor total 
de R$ 8.772,00 (Oito mil, setecentos e setenta e dois reais). 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 SALVADOR AFFONSO F.PINHEIRO  

 Presidente Do Hospital Municipal Dr Mario Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2011 
 Pregão Eletrônico n° 021/2011 - Processo Licitatório n° 027/2011 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de cartuchos, toners e cilindros.
Detentora: BORTOLOTI E COSTA LTDA. Vigência: por 12 meses a partir de 
08/08/2011.Em atendimento ao Artigo 15 § 2° da Lei Federal 8.666/93.

LOTE 03

ITEM PRODUTO UNID. QDE MARCA E 
MODELO

VALOR 
UNIT. (R$ )

VALOR TO-
TAL (R$ )

1 TONER LEXMARK REF. 
12A7462 ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 450,00 900,00

2 TONER LEXMARK REF. 
64018HL ORIGINAL UNID. 30 CANAL VERDE 249,00 7.470,00

3 TONER LEXMARK 
REF.12018SL ORIGINAL UNID. 10 LEXMARK 155,00 1.550,00

4 TONER LEXMARK REF. 
E352H11L ORIGINAL UNID. 20 LEXMARK 370,00 7.400,00

5 TONER LEXMARK PRETO 
REF. C5220KS ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 410,00 820,00

6 TONER LEXMARK CIANO 
REF. C5220CS ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 470,00 940,00

7 TONER LEXMARK MAGEN-
TA REF. C5220MS ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 470,00 940,00

8 TONER LEXMARK AMARE-
LO REF. C5220YS ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 470,00 940,00

9 TONER LEXMARK REF. 
34018HL ORIGINAL UNID. 2 CANAL VERDE 60,00 120,00

10 TONER LEXMARK REF. 
X340H11G ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 450,00 900,00

11 TONER LEXMARK REF. 
10S0063 ORIGINAL UNID. 2 LEXMARK 380,00 760,00

12 TONER LEXMARK REF. 
24018SL ORIGINAL UNID. 2 CANAL VERDE 60,00 120,00

13 TONER LEXMARK REF. 
12A7405 ORIGINAL UNID. 4 LEXMARK 455,00 1.820,00

 VALOR TOTAL DO LOTE 03  R$ 24.680,00

 

  

 RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO 
CONTRATO Nº 026/2010 

 Pregão Eletrônico Nº 026/2010 - Processo Licitatório Nº 047/2010 
 Objeto: Alteração de um dos endereços da prestação dos serviços e ratifi cação das de-
mais cláusulas e condições do contrato original. Contratada: PRESSSEG SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA LTDA - EPP. 
 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE RESCISÃO CONTRATUAL   
 Rescisão Amigável; Contrato n. 2011/5256; Contratada: Expedito José Grisi; Compra 
Direta n. 2011/21; objeto: Locação não residencial de imóvel; rescisão amigável do 
referido contrato conforme manifestação jurídica de 18.01.2012. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES   

  

 AVISO DE LICITAÇÃO    
 Pregão n. 2012/100  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de Tubo de PVC DEFO-
FO. Recebimento das propostas até às  17h  do dia  22/05/2012  e início da disputa de 
preços dia  23/05/2012  às  9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no site 
www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.
com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 Pregão n. 2012/105  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de Caixa de Proteção de 
Hidrômetro. Recebimento das propostas até às  17h  do dia  23/05/2012  e início da disputa 
de preços dia  24/05/2012  às  9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.
com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 REVOGAÇÃO   
  Convite 2012/07  - Objeto: Prestação de serviço de locação de ônibus com motorista. 
Comunicamos aos interessados a revogação dessa licitação, pelo motivo do valor estar 
acima do estimado pela SANASA, de acordo com artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 3449, DE 08 DE MAIO DE 2012. 

 CONCEDE DIPLOMA "ANA NERY" A EDMÉIA APARECIDA NUNES 
DUFT E KEDER DE SOUZA MELO. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Thiago Ferrari, seu Presidente, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º -  Fica concedido Diploma 'Ana Nery' a Edméia Aparecida Nunes Duft e Keder 
de Souza Melo pelos relevantes serviços prestados a Campinas, especialmente na área 
da saúde.
 Art. 2º -  Aos homenageados serão entregues diplomas, conforme especifi cações do 
artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999. 
 Art. 3º -  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no 
orçamento, suplementadas, se necessário.
 Art. 4º -  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 THIAGO FERRARI 

 Presidente 
  autoria: Vereador Dr. Elcio Batista  
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 08 DE MAIO DE 2012.  
 

 LUIS ANTONIO NASCIMENTO SILVA 
 Diretor Geral Interino 

  

 09A. REUNIÃO SOLENE 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 09A. REUNIÃO SOLENE, A SER REALI-

ZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 (SEXTA-FEIRA), ÀS 20:00 HORAS, 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO 

NA AV.ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 66 - PONTE PRETA. 
 Ficam os Srs. Vereadores convocados para a 09a. Reunião Solene, a ser realizada no 
dia 11 de maio de 2012 (sexta-feira), às 20:00hs, no Plenário da Câmara Municipal de 
Campinas, situado na Av.Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta, oportunidade 
em que será entregue Diploma Ana Nery a diversas personalidades.
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 THIAGO FERRARI 

 Presidente 

 DIVERSOS 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE GREVE   

  SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICI-
PAL DE CAMPINAS , entidade sindical de 1º grau do sistema federativo sindical 
representativa da categoria profi ssional dos servidores municipais de Campinas-SP, 
inscrito no CNPJ sob nº 58.391.665/0001-53, sediada nesta cidade de Campinas na 
Rua Joaquim Novaes nº 97 - Bairro Cambuí - CEP: 13015-140, município de Campi-
nas - SP, neste ato representada por seus coordenadores:  MARIONALDO FERNAN-
DES MACIEL , brasileiro, solteiro, servidor municipal, portado do Rg. 52.738.497-5; 
 JADIRSON TADEU COHEN PARANATÍNGA , brasileiro, casado, servidor mu-
nicipal, portador do RG nº 34.997.760-4 SSP/SP e  CLÁUDIA BUENO , brasileira, 
solteira, servidora municipal, portadora do RG nº 19.134.775 SSP/SP, vem através 
do presente, com fulcro no princípio da PUBLICIDADE e Artigos 2º e 13 da  LEI 
Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989.  informar a toda população do município de 
Campinas e NOTIFICAR a Administração Pública que a CATEGORIA deliberou em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, realizada no dia 07 (sete) de maio de 
2012, conforme edital publicado no "DOM" e "jornal Todo Dia", Edições do dia 02 de 
maio de 2012, a instauração do procedimento de  GREVE, no prazo de 72 (setenta 
e duas) horas,  com a paralisação por tempo indeterminado da prestação dos serviços 
públicos na administração direta e indireta, das autarquias, fundações e empresa pú-
blicas, preservando o funcionamento das atividades essenciais. 
 

 Campinas, 08 de maio de 2012 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Coordenação Geral 
 JADIRSON TADEU COHEN PARANATÍNGA  

 Coordenação Geral 
 CLÁUDIA BUENO 

 Coordenação Geral 
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