
Terça-feira, 27 de março de 2007
Tiragem: 1.500 exemplares www.campinas.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.133 - Ano XXXVII

Diário Oficial
LEI Nº 12.859 DE 26 DE MARÇO DE 2007

Denomina Rua Mayara Matheus Pires uma via pública do Município de 
Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada RUA MAYARA MATHEUS PIRES, a Rua 48, localizada 
no loteamento Swiss Park, com início na Rua 45 e término na Rua 47, no mesmo 
loteamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUToRIA: VEREAdoR PAUlo oYA
PRoT.: 04/08/03220

LEI Nº 12.860 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Denomina Rua Adelino Moretti uma via pública do Município de Campinas
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada RUA AdElINo MoRETTI, a Rua 121, localizada no 
loteamento Swiss Park Residencial, com início na Rua 19 e término no balão de 
retorno entre as Quadras J6 e M6, no mesmo loteamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUToRIA: VEREAdoR Zé CUNHAdo
PRoT.: 06/08/09357

LEI Nº 12.861 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Denomina Rua Pedro Spitti uma via pública do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada RUA PEdRo SPITTI, a Rua 136, localizada no loteamento 
Swiss Park Residencial, com início na Rua 135 e término na Avenida 3 – lado B, 
no mesmo loteamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUToRIA: VEREAdoRA TERESINHA dE CARVAlHo
PRoT.: 06/08/09526

LEI  Nº 12.862 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Denomina Fernando Alpheo Miguel a CEMEI localizada na Vila 

Esperança, no Município de Campinas. 
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte lei: 

Art.1º - Fica denominado “Fernando Alpheo Miguel” a creche localizada à Rua 
Antonio Carlos Magalhães Teixeira, s/n. na Vila Esperança, no Município de 
Campinas. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUToRIA: VEREAdoR PAUlo BúFAlo
PRoT.: 07/08/01417

DECRETO Nº 15.793 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 

135.000,00 (cento e trinta e cinco mil Reais)
o Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º , da lei nº 12.798 de 27 de dezembro de 2.006,
dECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 135.000,00 (Cento e trinta 
e cinco mil reais). suplementar ao orçamento-Programa vigente, nas seguintes 
classificações:

051000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05130 DEPT.DE ADMINISTRAÇãO FINANCEIRA - DAF
04.123.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS
01-339039 oUTRoS SERVIçoS dE TERCEIRoS - PESSoA JURídICA
100.000 GERAl ToTAl ...............................................................................................R$ 100.000,00
05140 DEPT.DE RECEITAS IMObILIáRIAS- DRI
04.129.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS
01-339048 oUTRoS AUxílIoS FINANCEIRoS A PESSoA FíSICAS
100.000 GERAl ToTAl .......................................................................................R$ 11.000,0005160 
DEPT.DE RECEITAS MObILIáRIAS- DRM
04.129.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS 
01-339048 oUTRoS AUxílIoS FINANCEIRoS A  PESSoA FíSICAS
100.000 GERAl ToTAl .................................................................................................R$ 24.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇõES ............................................................................................ R$ 135.000,00

Artigo 2º - o Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido orçamento-Programa, da seguinte dotação :

051000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05120 GAbINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
04.122.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS 
01-339039 oUTRoS SERVIçoS dE TERCEIRoS - PESSoA JURídICA 
100.000 GERAL TOTAL............................................................................................. R$ 135.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 26 março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
decreto elaborado no departamento de Contabilidade e orçamento da Secretaria Municipal de 
Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 07/10/09940/PG/SMF e publicado pela 
Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data 
supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 15.794 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 

561.574,19(Quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro 
Reais e dezenove centavos)

o Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 2, inciso VIII da lei nº 12.798 de 27 de dezembro de 
2.006,
dECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 561.574,19(Quinhentos e 
sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) suple-
mentar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações :

081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08110 GAbINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
10.122.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS
02.339030 MATERIAl dE CoNSUMo
300-023 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-SES-TRANSPoRTE INTER-HoSPITAlAR R$ 300.000,00
10.301.1001.1025 AMPlIAR E AdEQUAR AS UNIdAdES ATUAIS E CoNSTRUIR NoVAS UNIdAdES
05-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-086 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-CoNV.MS/PMC/MARIo GATTI/PSI ...........R$ 261.574,19
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇõES ............................................................................................ R$ 561.574,19

Artigo 2º - o Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320 de 17/03/64, provenientes do Minis-
tério da Saúde Convênios Rec.Especificos-SES-Transporte Inter-Hospitalar e Rec.
Especificos-Conv.MS/PMC/Mario Gatti/PSI.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
decreto elaborado no departamento de Contabilidade e orçamento da Secretaria Municipal 
de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos nºs 07/10/06067 e 07052/PG/SMS e 
publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do 
Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 15.795 DE 26 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 
1.978.025,81(um milhão, novecentos e setenta e oito mil, vinte e cinco 

Reais e oitenta e um centavos)
o Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 2, inciso VIII da lei nº 12.798 de 27 de dezembro de 
2.006,
dECRETA :
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Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 1.978.025,81(Um milhão, 
novecentos e setenta e oito mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) suple-
mentar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações :

081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08110 GAbINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
10.122.2002.4188 MANUTENção doS SERVIçoS
92.339030 MATERIAl dE CoNSUMo
300-023 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-SES-TRANSPoRTE INTER-HoSPITAlAR R$ 1.200.000,00
10.301.1001.1025 AMPlIAR E AdEQUAR AS UNIdAdES ATUAIS E CoNSTRUIR NoVAS UNIdAdES
92-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-023 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-SES-TRANSPoRTE INTER-HoSPITAlAR R$  109.000,00
92-449052 EQUIPAMENToS E MATERIAl PERMANENTE
300-023 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-SES-TRANSPoRTE INTER-HoSPITAlAR ..R$ 71.000,00
95-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-005 SAúdE-CoNV.MS/PMC/CAPS/INTEGRAção ............................................R$ 20.300,00
95-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-086 SAúdE-REC.ESPECIFICoS-CoNV.MS/PMC/MARIo GATTI/PSI .............R$ 29.625,81
95-449052 EQUIPAMENToS E MATERIAl PERMANENTE
300-114 SAúdE-AQ. MATERIAl PERMANENTE P/URGêNCIA CoNV.2945/05.  R$ 208.400,00
95-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-115 SAúdE-PRoG.PRoFISSIoNAIS UNIdAdES BáSICAS-PRó-SAúdE ...R$ 303.000,00
95-449051 oBRAS E INSTAlAçõES
300-117 SAúdE-CoNSTRUção do C.S. – CdHU CoNV.2477/03 ..........................R$ 36.700,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇõES ......................................................................................... R$ 1.978.025,81

Artigo 2º - o Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso I da lei 4.320 de 17/03/64, provenientes do Ministério 
da Saúde Convênios: Rec.Especificos-SES-Transporte Inter-Hospitalar, MS/PMC/
CAPS/INTEGRAção, Rec.Especificos-Conv.MS/PMC/Mario Gatti/PSI, Aq. 
Material Permanente p/Urgência Conv.2945/05, Prog.Profissionais Unidades Bási-
cas-Pró-Saúde  e  Construção do C.S. – CdHU Conv.2477/03.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
decreto elaborado no departamento de Contabilidade e orçamento da Secretaria Municipal de Finan-
ças com os elementos constantes dos Protocolos nºs 07/10/06064/06065/06066/06067/07052/07053 
e 09371/PG/SMS e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia 
do Gabinete do Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇãO

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a TOMADA DE PREÇOS nº 
012/2007 - Processo Administrativo Nº 07/10/02915 - Interessado:Secretaria Mu-
nicipal de Administração - SMA - Objeto: Contratação de empresa para execução de 
reforma geral do Arquivo Intermediário, com fornecimento de materiais. Encerramento 
(entrega dos envelopes) até 12/04/2007 às 10:30 horas. Sessão de abertura:12/04/2007 
às 10:30 horas. o edital será disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao preço 
de R$ 30,00 (trinta reais), a partir do dia 27/03/2007 até o dia 11/04/2007, na Secre-
taria Municipal de Administração, à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas, SP, 
das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. o valor estimado para a presente 
licitação é de R$ 165.748,73. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será 
disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 26 de março de 2007.
COMISSãO PERMANENTE DE LICITAÇõES

AVISO DE LICITAÇãO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 034/2007 
- Processo Administrativo nº 07/10/04001 - Interessado: Secretaria Municipal de Ad-
ministração (SMA) - departamento de Transportes Interno (dETI). objeto: Registro 
de Preços para prestação de serviços de mão-de-obra de retífica completa (recondicio-
namento completo) de motores, em máquinas e veículos da frota municipal. Entrega 
dos Envelopes e Sessão Pública: 11/04/2007 às 14h. o Edital está disponível para 
consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal 
de Administração, à Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), das 8h30mim às 
12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será 
disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa

Campinas, 26 de março de 2007.
MAURO STOPATTO

Pregoeiro

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 05/10/54261 Interessado Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e lazer Modalidade: Convite n.º 05/07 Carta-Contrato: n.º 12/07 
Contratada: GRAMACoN CoMéRCIo dE GRAMA E MATERIAIS dE CoNS-
TRUção lTdA. Objeto do Contrato: Execução de obras de infra-estrutura esportiva, 
com a implantação de campo de futebol em área pública municipal no bairro Jardim 
Adhemar de Barros. Valor estimado: R$64.895,43 (sessenta e quatro mil, oitocentos 
e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) Prazo: 60 (sessenta) dias Assina-
tura: 23/03/07.

Processo Administrativo n.º 05/10/49049. Interessado: Secretaria Municipal de Chefia 
de Gabinete Modalidade: Pregão Presencial n.º 64/05. Contratada: AUTo loCAdo-
RA IRIGARAY lTdA. Termo de Re-Ratificação n.º 02/07. Objeto: Retificações da 
Cláusula Primeira do Termo de Aditamento n.º 149/06. Assinatura 13/03/07.

AUTORIZAÇãO
Processo Administrativo: Nº 07/10/03290
Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão 
Social
Pregão Presencial: Nº 023/2007
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas
Em face aos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 3º parágrafo segundo do decreto Municipal Nº 14.741/2004 e suas alterações, 
AUToRIZo dESPESA no valor de R$ 2.176.200,00 (dois milhões, cento e setenta e 
seis mil e duzentos reais) a favor da empresa Calvo Comercial Importação e Exporta-
ção ltda., devendo onerar dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 
1.590.300,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil e trezentos reais) e o restante 
onerar dotação orçamentária do próximo exercício.
Publique-se na forma da lei, e retorne a equipe de apoio do Pregão Presencial para 
registro e homologação no sistema de Informações Municipais – SIM.

Campinas, 26 de março de 2007.
WALDIR JOSÉ DE QUADROS

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS nº 12/2007

o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a lei nº 8742 de 07/12/93 – loAS ( lei orgânica de Assistência Social ) e tendo 
em vista a lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela lei nº 
11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO::
1) a deliberação plenária de 20/03/2007;
2) a documentação, devidamente entregue e analisada pela Comissão de Finanças e 
orçamento deste CMAS;
RESOLVE:
REFERENDAR o Relatório de Cumprimento do objeto, conforme determinação do 
Ministério de desenvolvimento Social e Combate à Fome, dos recursos recebidos por 
Emenda Parlamentar, do exercício de 2004 da Entidade:
CASA DA SOPA
Processo nº 71000.03780/2004-20
Termo Convênio 736/MdSCF/2004
Valor: R$ 30.000,00

Campinas, 21 de Março de 2007
MARIA IVONE P. ARANHA ROQUE

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24, 27/03)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS nº 13/2007

o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a lei nº 8742 de 07/12/93 – loAS ( lei orgânica de Assistência Social ) e tendo 
em vista a lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela lei nº 
11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO::
1) a deliberação plenária de 20/03/2007;
2) a documentação, devidamente entregue e analisada pela Comissão de Finanças e 
orçamento deste CMAS;
RESOLVE:
REFERENDAR o Relatório de Cumprimento do objeto, conforme determinação do 
Ministério de desenvolvimento Social e Combate à Fome, dos recursos recebidos por 
Emenda Parlamentar, do exercício de 2004 da Entidade:
SOCIEDADE PRÓ MENOR bARãO GERALDO
Processo nº 71000.03756/2004-91
Termo Convênio 1266/MdSCF/2004
Valor: R$ 30.000,00

Campinas, 21 de Março de 2007
MARIA IVONE P. ARANHA ROQUE

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24, 27/03)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS nº 14/2007

o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a lei nº 8742 de 07/12/93 – loAS ( lei orgânica de Assistência Social ) e tendo 
em vista a lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela lei nº 
11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais,
COnSIDERAnDO::
1) a deliberação plenária de 20/03/2007;
2) a documentação, devidamente entregue e analisada pela Comissão de Finanças e 
orçamento deste CMAS;
RESOLVE:
REFERENDAR o Relatório de Cumprimento do objeto, conforme determinação do 
Ministério de desenvolvimento Social e Combate à Fome, dos recursos recebidos por 
Emenda Parlamentar, do exercício de 2004 da Entidade:
Grupo das Servidoras Lea Duchovni
Processo nº 71000.03731/2004-97
Termo Convênio 736/MdSCF/2004
Valor: R$ 20.000,00

Campinas, 21 de Março de 2007
MARIA IVONE P. ARANHA ROQUE

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24, 27/03)
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS nº 16/2007

o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a lei nº 8742 de 07/12/93 – loAS ( lei orgânica de Assistência Social ) e 
tendo em vista a lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela lei 
nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais, 
considerando a deliberação da reunião ordinária de 20/03/2007
RESOLVE:
1) Revogar a Resolução CMAS nº 55/2005 que criou a Comissão de Família do 
CMAS;
2) Criar o Grupo de Trabalho de Família ( GT Família ), ligado à Comissão de Política 
e legislação do CMAS, e que terá a missão de subsidiar os Conselhos Municipais o 
órgão gestor na construção da Política Pública no que se refere a matricialidade sócio 
familiar, conforme preconiza o SUAS, contribuindo para o processo de construção de 
novas metodologias de trabalho com famílias.

Campinas, 21 de Março de 2007
MARIA IVONE P. ARANHA ROQUE

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24, 27/03)

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇãO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇãO DO MAGISTÉRIO
CONVOCAÇãO

CONVOCO os Senhores Conselheiros (Titulares e Suplentes) para a Reunião 
Extraordinária a ser realizada:
DATA: 28/03/2007
HORÁRIO: 16h
LOCAL: Sala de Reuniões, Av. Anchieta, nº 200, 9º andar, Centro.
PAUTA:
1. Análise da Prestação de Contas: PNATE e PAEd

26/03/2007
FERNANDO PIVA PACHECO

Presidente do FUNdEF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMObILIáRIAS
ExPEDIEnTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR EM 19/03/2007

Requerimento de Isenção do IPTU - 2007
Aposentados e Pensionistas

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMObILIáRIAS, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente e demais pareceres 
fiscais acostado aos autos, e fundamentado no artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01, bem como 
atendendo ao estabelecido nos artigos 50 e 57 a 59, todos da lei Municipal nº 11.109/01, e IN 
001/2003 - dRI/SMF, do DEFERIMENTO do pedido de isenção do IPTU relativo ao exercício 
de 2007, requerido para os imóveis constantes dos processos administrativos adiante relacionados, 
por estarem atendidas as exigências legais.
PROT REQUERENTE CÓD DO IMÓVEL
06/10/39591 JoSé GoMES dA SIlVA 048326045-02
06/10/41086 MARIA do SoCoRRo dE SoUZA BECK 042026306-02
06/10/39754 MARIA IlMA GAVIolI dE FARIAS 055060760-02
06/10/35170 BENEdITo lUIZ dE GodoY 055023723-03
06/10/35310 oTAVIo FRANCISCo dE SoUZA 011829500-02
06/10/43340 JoSE INACIo BRITo 045361900-02
06/10/41760 JoVENTINA FERREIRA dA CRUZ 042086253-02
06/10/41353 JoSE ANToNIo doS SANToS 042048652-02
06/10/41946 MARCIlIo QUIlIMARTE 042064684-02
06/10/43318 MANoEl FERNANdES 041295700-02
06/10/32489 JoSé oNoFRE FERNANdES doS SANToS 005576330-02
06/10/42850 AlCIdES ToSHIKAZU MURAI 055064028-02
06/10/44697 RoSEMEIRE APARECIdA CABRIo FERREIRA 042035476-02
06/10/39327 AMElIA APARECIdA CoNSTANCIo 042057348-02
06/10/42303 ClEUSA dE CAMPoS NEVES 042057112-02
06/10/43156 MARIo FERREIRA SANToS 055051205-02
06/10/42231 PAUlo CASTIlHANo 042040748-02
06/10/44617 NAdIR MARTINS dE FREITAS 072468700-02
06/10/37906 WAldoMIRo doMINGoS MAIoRANo 047798800-02
06/10/43308 ANToNIo CARloS MENdES RIBEIRo 055080432-03
06/10/43300 dERCIo dE olVIEIRA 055027492-02
06/10/41949 MARIA RITA dA CoNCEIção dUoR 055056405-02
06/10/32687 EdNA JUlIA dE FARIA 045227900-02
06/10/39277 MARGARIdA ESPINoSA MARTINES 055081690-03
06/10/42658 CoNCIlIA dE JESUS TolEdo 042057053-02
06/10/43421 ARTHUR dE Sá TElES 010791100-02
06/10/35322 TURVIlHo CRAVEIRo 022715000-02
06/10/44444 JoSE FERNANdo dA SIlVA 042060149-02
06/10/44667 SElMA BENEdICTA dE MoRAES 018585100-02
06/10/43758 AMElIA PEREIRA dA SIlVA 042029025-02
06/10/42710 VIdAl BUENo FIGUEIREdo 043055900-02
06/10/43316 SoNIA dE SoUZA MoNEZI 042051470-02
06/10/44028 JoSIAS dE olIVEIRA 042000792-02
06/10/41099 MARIANGElA RIGoBEllo 042009196-02
06/10/22227 VAldIR RIBEIRo lEAl 055071722-03
06/10/42390 NIlZA APARECIdA MARQUES 042096306-02
06/10/40476 HolANdA MARCElINo doS ANJoS 001601000-02
06/10/43324 CElIo ANToNIo dE olIVEIRA 042154014-02
06/10/43604 AlBERTINA CANdIdA dE AlMEIdA 011910600-02
06/10/44452 BENEdITo MoACIR RodRIGUES 055072222-03
06/10/44542 APARECIdo EZEQUIEl PIRES 019614000-03
06/10/43808 VERA lUCIA MIYATA 042008996-02
06/10/22716 EUClIdES SANCHEZ 043392380-02
06/10/37141 JoSé João dA SIlVA 042738600-02
06/10/44257 FERNANdo SIlVEIRA 042162529-02
06/10/43917 JUSTINA FRANCo olIVEIRA 011492300-02
06/10/43514 RoSARIA dE MoRAES E SoUZA 045415800-02
06/10/43762 olAVo RIBEIRo NETo 011082000-02
06/10/42962 PEdRo RoSA dE olIVEIRA 042031004-02
06/10/44306 WAlTER dIAS PRIETo 042040009-02
06/10/44558 ISMAEl dE MElo 011177050-02
06/10/66017 JoSE PEREIRA dA SIlVA 055082851-03
06/10/43718 JAIRo dE SoUZA 055004681-02
06/10/44250 APPARECIdo TEIxEIRA 042077380-02

JOSE ALEXANDRE DA GRAÇA bENTO
diretor do dRM respondendo cumulativamente pelo departamento de Receitas Imobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MObILIáRIAS
Protocolado nº: 33.118, de 28/05/2002
Requerente: Comercial Automotiva Ltda.
Assunto: Impugnação de ISSQn naa Construção Civil – notificação nº 
210.000.120
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, 
nas alegações do recorrente, nos documentos juntados e em face do que dispõem 
os artigos 57 a 59 da lei Municipal nº11.109/01, bem como o art. 76 do mesmo 
diploma legal, conheço da impugnação do lançamento do ISSQN sob nº210.000.120, 
vez que atendidos os pressupostos de admissibilidade, e julgo procedente, deter-
minando, nos termos do art. 145, inc. I, da lei Federal nº 5.172/66 (CTN), o seu 
cancelamento já que a área tributada em discussão (1.308,26 m²) foi construída 
há mais de 05 anos em relação à data do lançamento, ocorrendo a decadência e a 
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. V, e 173, inc. I, da lei 
Federal nº 5.172/66 (CTN).
Recorro de ofício à Junta de Recursos Tributários, intimado o requerente para, 
querendo, apresentar as suas contra-razões, em consonância com os arts. 63 e65 
da Municipal 11.109/01. Considera-se notificado o impugnante com a publicação 
desta e nos termos do art. 23, III, da lei municipal 11.109/01, o qual poderá ter 
conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Proto-
colo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido de vista, na forma da 
legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 06/10/34093 PG, de 31/06/2006
Requerente: Antonio Peixoto Pinto de Lemos
Assunto: Impugnação de ISSQn na Construção Civil – notificação nº 
001262/2006
diante do exposto, com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de 
Fiscalização Mobiliária, nos documentos juntados e em face do que dispõem os 
artigos 57 a 59 da lei 11.109/01, conheço da impuganção do lançamento do ISS-
QN sob nº 001262/2006, vez que atendidos os pressupostos de admissibilidade, e 
defiro parcialmente, determinando, nos termos do art. 145, inc. I, da Lei Federal 
nº 5.172/66 (CTN), que sejam deduzidos da base de cálculo os valores das notas 
fiscais de serviços de construção civil, que estão em conformidade com as disposi-
ções da legislação tributária municipal e cujo imposto foi devidamente recolhido, 
discriminadas no demonstrativo à fl. 82, na forma como indicam o demonstrativo e 
a planilha às fls. 84 e 85, ficando o crédito tributário correspondendo a 3.129,5780 
UFIC’s, mediante a extinção parcial do crédito em virtude da dedução do valor do 
ISSQN recolhido durante o decorrer da obra, nos termos do art. 156, inc. I, da lei 
Federal nº 5.172/66 (CTN).
deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários por não se tratar de 
hipótese prevista no art. 63 da Lei Municipal nº 11.109/01. Considera-se notificado 
o impugnante com a publicação desta nos termos do artigo 23, inc. III, da lei Muni-
cipal nº 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento de seu inteiro teor protocolizando 
seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu 
pedido de vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº. 06/10/03206
Interessado: Hi-Teck Assistência Técnica Ltda. EPP
Inscrição Municipal: 7.418-7
Assunto: Errata de Decisão de Impugnação do lançamento de TFA

ERRATA DE DECISãO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Com base no artigo 72 da lei 11.109/01, retifico o relatório e a decisão de pág. 
52 do protocolado em referência, publicada no doM de 24/08/2006, quanto ao 
seguinte:
onde se lê no relatório: “lançando-se a partir de 2006 apenas 1 anúncio tabela I, 
no estabelecimento, próprio, não luminoso nem iluminado, item 1.3 (área de 1 a 
5 m²).”
leia-se: “lançando-se a partir de 2006, 2 anúncios tabela I, no estabelecimento, 
próprio, não luminoso nem iluminado, item 1.3 (área de 1 a 5 m²).”; e
onde se lê na decisão: “determino, de ofício a alteração dos dados cadastrais, a partir 
de 2006, conforme constatado em vistoria, para 1 anúncio tabela I, no estabelecimen-
to, próprio, não luminoso nem iluminado, item 1.3 (área de 1 a 5 m²).”
leia-se: “determino, de ofício a alteração dos dados cadastrais e lançando-se, a partir 
de 2006, conforme constatado em vistoria, para 2 anúncios tabela I, no estabeleci-
mento, próprio, não luminoso nem iluminado, item 1.3 (área de 1 a 5 m²).”
Considera-se notificado o impugnante com a publicação desta nos termos do artigo 
23, III da lei Municipal 11.109/01. Poderá ter conhecimento de seu inteiro teor 
protocolizando pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Guichê 1 ou dirigindo-se 
ao Porta Aberta, na forma da legislação municipal pertinente.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA bENTO
diretor do deptº de Receitas Mobiliárias

COORDENADORIA SETORIALDE CADASTRO 
MObILIáRIO

Contribuinte: l. l. oliveira Churrascaria ltda ME
Protocolado: 07/08/01126
Interessado: Câmara Municipal de Campinas
Assunto: Abertura de Inscrição Mobiliária de ofício Referente
Taxa de Fiscalização de Anúncio – TFA
nOTIFICAÇÃO: o contribuinte L. L. Oliveira Churrascaria Ltda ME, CNPJ nº 
08.351.032/0001-43, estabelecido à Rua Pedregulhos, 27, bairro Chácara da Barra 
em Campinas de que foi inscrito de ofício no Cadastro Mobiliário sob nº 122.686-0, 
como contribuinte da Taxa de Fiscalização de Anúncio – TFA, em decorrência de 
possuir anúncios instalados sujeitos à cobrança da mesma, nos termos do artigo 7º 
da lei nº 11.105, de 21 de dezembro de 2001.
ANúNCIoS CAdASTRAdoS
DESCRIÇãO DO ANÚNCIO LOCAL DE QUANTIDADE DATA DE INíCIO
 INSTALAÇãO DE ANÚNCIOS DO ANÚNCIO
I - No ESTABElECIMENTo – TElHAdo 1 01/03/2007
1.3 PRóPRIoS –   
Não lUMINoSoS,   
NEM IlUMINAdoS (1 A 5 M2)   
II - FoRA do ESTABElECIMENTo – CANTEIRo CENTRAl dA AV. 1 03/02/2007
6 Não lUMINoSoS, dR. JESUíNo M. MACHAdo,  
NEM IlUMINAdoS (1 A 10 M2) ESQUINA CoM RUA  
 MARIA dA E. dUARTE  

MAURíCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador da CSCM
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COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇãO 
FISCAL E ADMINISTRAÇãO

Protocolo: 005781/02 e anexo 10/33448/05
Interessado: Carlos Alberto Augusto Campinas - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Processo arquivado pela falta de atendimento à Notificação da Fiscalização Mobiliária 
no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada.
Protocolo: 10/04640/04
Interessado: Encadernadora Jerusalém Ltda - ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEFIRo o pedido de aproveitamento de 
valores, sem caráter homologatório, do período de janeiro a dezembro de 2003, no 
valor de 948,1522 UFIC, relativo à diferença entre o valor estimado e o apurado 
pelo contribuinte, nos termos do artigo 31, II da lei 11.829/03, do artigo 70 do de-
creto nº 14.590/04 e da IN 001/05 – dRM/SMF. Considerando que o contribuinte 
encontra-se enquadrado no regime de ISSQN Homologação Apuração Mensal os 
valores poderão ser aproveitados nos pagamentos subseqüentes a esta decisão com 
a devida anotação no livro de registro de ocorrências.
Protocolo: 10/03846/06
Interessado: A.M.M. Centro Automotivo Ltda - ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEFIRo o pedido de aproveitamento de 
valores, sem caráter homologatório, do período de janeiro a dezembro de 2005, no 
valor de 544,1735 UFIC, relativo à diferença entre o valor estimado e o apurado 
pelo contribuinte, nos termos do artigo 31, II da lei 12.392/05, do artigo 42, II do 
decreto nº 15.356/05 e da IN 001/05 – dRM/SMF. Considerando que o contribuinte 
encontra-se enquadrado no regime de ISSQN Homologação Apuração Mensal os 
valores poderão ser aproveitados nos pagamentos subseqüentes a esta decisão com 
a devida anotação no livro de registro de ocorrências.
Protocolo: 10/08452/07
Interessado: Sidnei Fernando Bertini
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEIxo dE CoNHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, do período de janeiro a dezembro de 
2007, por não ter sido instruída com os documentos necessários, conforme determina 
o artigo 5º, II, IV e VII da Instrução Normativa 004/05 – dRM/SMF e nos termos 
do artigo 52 do decreto nº 15.356/05.
Protocolo: 10/08691/07
Interessado: Uladismir José Parice - ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEIxo dE CoNHECER da reclamação 
quanto ao aproveitamento de valores, relativo à apuração do regime de estimativa do 
ISSQN, para os exercícios de 2002 e 2003, por não ter sido instruída com os documen-
tos necessários, conforme determina o artigo 5º, II, IV e VII da Instrução Normativa 
004/05 – dRM/SMF e nos termos do artigo 52 do decreto nº 15.356/05.
Protocolo: 10/08926/07
Interessado: Líder Centro de Formação de Condutores Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEIxo dE CoNHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, do período de janeiro a dezembro de 
2007, por não ter sido instruída com os documentos necessários, conforme determina 
o artigo 5º, II, IV e VII da Instrução Normativa 004/05 – dRM/SMF e nos termos 
do artigo 52 do decreto nº 15.356/05.
Protocolo: 10/08927/07
Interessado: Auto Escola Líder Ltda - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, dEIxo dE CoNHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, do período de janeiro a dezembro de 
2007, por não ter sido instruída com os documentos necessários, conforme determina 
o artigo 5º, II, IV e VII da Instrução Normativa 004/05 – dRM/SMF e nos termos 
do artigo 52 do decreto nº 15.356/05.

LUíS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO
Coordenador da CSPFA/dRM

EDITAL DE NOTIFICAÇãO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

o CooRdENAdoR SEToRIAl dE PRoGRAMAção FISCAl E AdMINIS-
TRAção do dEPARTAMENTo dE RECEITAS MoBIlIáRIAS dA SECRE-
TARIA MUNICIPAl dE FINANçAS, no uso de suas atribuições legais, expede 
o presente EdITAl dE NoTIFICAção, na forma do artigo 41 do decreto nº 
15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, para notificar o CONTRIBUINTE bYTE 
VIEW TECNOLOGIA INFORMáTICA LTDA, inscrito no CCM nº 52.650-9, 
que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, nos períodos de janeiro 
a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003, janeiro a dezembro de 2004 e 
janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo 51, II do decreto nº 15.356/05 
de 26 de dezembro de 2005.

Campinas, 26 de março de 2007.
LUíS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO

Coordenador da CSPFA/dRM

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇãO MObILIáRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO

Pelo presente edital DECLARO nulo os lançamentos abaixo relacionados, publicado 
no doM em 21/04/2006 e 18/07/2006, nos termos do art. 26 da lei nº 11109/2001, 
por erro na identificado do sujeito passivo (responsável tributário). Novos lança-
mentos serão providenciados.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSáVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
220.006.656 32471/93 oTAVIo CAVAlCANTI MUNIZ 1.991,83
001246/2006 32471/93 oTAVIo CAVAlCANTI MUNIZ 467,89

HÉLIO PATRíCIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇãO MObILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO

Pelo presente edital DECLARO nulo o(s) lançamento(s) abaixo relacionado(s), nos 

termos do art. 26 da lei nº 11109/2001, publicado no doM em 17/03/2007, por terem 
sido efetuados em duplicidade com os lançamento da notificação nº 003606/2007 
publicado no doM em 20/03/2007.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSáVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
003601/2007 07/10/6717 MoNIR GoRAIEB 1.617,93

HÉLIO PATRíCIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇãO MObILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO

Pelo presente edital DECLARO nulo o(s) lançamento(s) abaixo relacionado(s), nos 
termos do art. 26 da lei nº 11109/2001, publicado no doM em 17/03/2007, por terem 
sido efetuados em duplicidade com os lançamento da notificação nº 003607/2007 
publicado no doM em 20/03/2007.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSáVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
003604/2007 07/10/6716 MoG CoMERCIAl E CoNSTRUToRA lTdA 1.315,66

HÉLIO PATRíCIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇãO MObILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO

Pelo presente edital DECLARO nulo o lançamento abaixo relacionado, nos termos 
do art. 26 da lei nº 11109/2001, publicado no doM em 17/03//2007, preenchido 
incorretamente o fato gerador. Novo lançamento será efetuado com os dados cor-
reto.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSáVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
003603/2007 07/10/6718 MoG CoMERCIAl E CoNSTRUToRA lTdA 1.425,82

HELIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇõES REGIONAIS E 
SUbPREFEITURAS - FISCALIZAÇãO DE VIELAS

EDITAL DE INTIMAÇãO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o esco-
amento das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou 
tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a 
não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme lei nº 
11468/03, art. 1º. item III, sob pena de multa.
dE: PREFEITURA MUnICIPAL DE Campinas – Prot. 05/169/38645 – Proprie-
tário ANDRÉA AMbROSIO KAWAKAMI - Rua domingos Moro Nº 53 – lote 
24 - Quadra B – Quarteirão 3271 - Jd. Chapadão. I.

RUbENS GUILHERME
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(23, 24, 27/03)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, ObRAS E VIAÇãO
COORDENADORIA SETORIAL DE ObRAS
Pelo Senhor Coordenador Eng.º Gustavo Garnett Neto

dE ERbETTA - ENGENHARIA DE CONSTRUÇõES LTDA - Protocolo n.º 
07/10/11067; “Compareça o interessado”.

CONSELHO GESTOR DA APA - CONGEAPA
Assembléia para composição do Conselho Gestor da Área de Proteção 

Ambiental da APA – CONGEAPA realizada no dia 15 de março de 2007, às 
18h00 na Prefeitura Municipal de Campinas, 19° andar, SEPLAMA, com a 

presença dos representantes abaixo:
Alair Roberto Godoy, atual presidente do Conselho que como representante do departa-
mento de Planejamento – SEPlAMA preside esta Assembléia, daniel Giatti Assis, Assessor 
Jurídico da SEPlAMA PMC, João Batista Siqueira, representante do departamento de 
Meio Ambiente – SEPlAMA, Marilena Cruz Tella, servidora da SEPlAMA, que convi-
dada pelo Sr. Presidente, secretariei esta reunião, José Carlos Perdigão e Giselda Person, 
representantes da Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia, Piter Traue, representante 
– HABICAMP, luis Alberto Guerreir Boscatto, representante do Instituto ECo Ambiental 
e Social, Bruno Roberto Espinosa dorigon, representante da ATA – Associação Trabalhista 
Ambiental, Carlos Rorberto Gomes Santana, representante do Conselho Comunitário de 
Polícia C.C.P., Tarcisio Penteado Vecchini, representante da Escola Viveiro Multiplicadora 
Artesã, Cláudio Vilas Boas Hacher, representante da Associação Novo Encanto do desen-
volvimento Ecológico, dionete Aparecida Santin, representante da UNICAMP – Titular, 
luis Alberto Ramasco, representante da Associação Protetora da diversidade das Espécies 
- PRoESP, denise de Alemar Gaspar, representante da METRoCAMP, Ângela Rubim 
Podolsky, representante da Sociedade loteamento Colinas do Atibaia, Elisângela Siqueira 
Couto, representante da Associação Cornélia M.E.V.H.Vlieg – Cândido Ferreira, luciana 
Cristina Alcântara, representante do Serviço de Saúde dr. Cândido Ferreira,Ricardo Mendes 
Rosa, representante da Mendes e Nader & Resp. Social, Valéria Madeira, representante da 
CIESP e Marco Antonio Gonçalves, representante da AElo.
o Presidente, faz a abertura da Assembléia para Eleição dos Novos Conselheiros do 
CoNGEAPA, às 18hs35, assessorado pelo dr. daniel Giatti Assis, Assessor Jurídico da 
SEPlAMA e João Batista Siqueira, representando a SEPlAMA, apresentando em seguida 
as Entidades inscritas, seus representantes, e, fazendo um resumo de como serão ocupadas 
as vagas descritas conforme determina os artigos 2º e 3º do decreto 14.587/2004.
I - Primeiro Grupo - com a participação de representantes do Poder Executivo, de 
órgãos Governamentais, da Câmara Municipal e de duas Universidades sediadas no 
Município de Campinas que ofereçam cursos na área ambiental, urbanística, agrícola e, 
ou tecnológica;
Incritos:
CÂMARA MUNICIPAL
Titular – Paulo Henrique Reda Claro
Suplente – Marco Antonio lellis Gonçalves
Suplente – Eduardo Shirakawa
UNIVERSIDADES
UNICAMP
Titular - dionete Aparecida Santin
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Suplentes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação
METROCAMP
Titular: denise de Alemar Gaspar
Suplentes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação
II - Segundo Grupo, com a participação de representantes de organizações da população 
residente no território da APA, representado por membros das associações de moradores 
de cada uma das seguintes unidades administrativas com titularidade e suplência, num 
total de 9 vagas:
a) área urbana da AR 14 -- dois titulares e quatro suplentes;
b) área rural da AR 14 -- um titular e dois suplentes;
c) área urbana do distrito de Sousas -- dois titulares e quatro suplentes;
d) área rural do distrito de Sousas -- um titular e dois suplentes;
e) área urbana do distrito de Joaquim Egídio -- um titular e dois suplentes;
ASSOCIAÇãO MORADORES SOCIEDADE CIVIL COLINAS DO ATIbAIA
Titular – Ângela Podolsky
Suplente – Sidney Cunha
Suplente – Vladmir Almagro
SOCIEDADE CIVIL DOS AMIGOS DE CAMINHOS DE SAN CONRADO
Representantes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação
- Do total de nove vagas, foram preenchidas apenas duas, ficando portanto deliberada nova 
publicação para preenchimento das outras sete restantes.
III - Terceiro Grupo - com a participação de representantes de organizações da Sociedade 
Civil, Entidades e Associações Técnico-Científicas;
Foram escolhidos:
a) entidades não governamentais culturais;
VIVEIRO
Titular – Escola Viveiro Multiplicadora Artesã
ECO
Titular – Instituto ECo Ambiental e Social
ATA
Suplente – Associação Trabalhista Ambiental
Representantes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação a todos
b) duas entidades representativas do setor de comércio, indústria e serviços.
HAbICAMP
Titular – Peter Traue
1º Suplente – Sinval Roberto dorigon
CIESP
Titular – Valéria Madeira
Rep. Merk Sharp & Dohme Farmacêutica LTDA
Suplente – Viviane Mansi
Rep. Merk Sharp&Dohme Farmacêutica LTDa
c) duas entidades de produtores rurais;
- não houve inscrições
d) duas entidades técnico-profissionais;
AELO
Titular – Marco Antonio Gonçalves
Suplente – daniel de oliveira Andrade Pazzinato
AREA
Titular – Sergio Righetto
Suplente – denis Peres
e) duas entidades não governamentais ambientalistas
ASSOCIAÇãO DE PROTEÇãO AMbIENTAL JAGUATIbAIA
Titular – Giselda Person
Suplente – José Carlos Perdigão
PROESP
Titular – José Alberto Ramasco
Suplentes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação
NOVO ENCANTO
Titular – Cláudio Vilas Boas Hacker
Suplentes - CoNGEAPA encaminhará ofício solicitando a indicação
o Presidente, eng° Alair, expõe à plenária a questão do Conselho Comunitário, de Polícia, 
representada pelo senhor Carlos Roberto Santana, Hospital Cândido Ferreira, (Associação 
Cornélia M.E.V.H. Vlieg e Serviço de Saúde “dr. Cândido Ferreira”) e Associação Ex-
pedicionários da Saúde, que se inscreveram para fazer parte do CoNGEAPA, mas não se 
enquadram no Edital e no decreto de Criação.
o Presidente passa a palavra ao representante do Conselho Comunitário de Polícia, Sr. 
Carlos Santana, que expõe que o Conselho funciona como uma oNG, que recebe verbas 
estadual e federal e que as mesmas são doadas às polícias, florestal, civil, etc, e que também 
faz parte da Maçonaria, sendo o objetivo, colaborar com o CoNGEAPA.
Ângela Podolsky, representante da Sociedade loteamentos Colinas do Atibaia, ressalta a 
necessidade e a dificuldade em acessar a polícia quando necessário.
A representante da Unicamp, dioneti Santin diz achar interessante à participação do 
Conselho de Polícia no CoNGEAPA, mas se preocupa pelo fato do não enquadramento 
no Edital.
o Presidente, eng° Alair sugere agendar uma reunião extraordinária para tratar o assunto e 
uma possível alteração no Regimento Interno ou propor alterações no decreto de criação 
do CoNGEAPA.
o representante da Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia, José Carlos Perdigão 
sugere que ambas as Entidades participem das reuniões do CoNGEAPA, sem direito a 
voto para que não haja impugnações.
O Presidente, Eng° Alair acolhe a proposta e afirma que serão bem vindos.
o Presidente, Eng° Alair coloca em pauta a inscrição da EMBRAPA, explicando que a 
mesma perdeu sua vaga na alteração do decreto introduzida pela gestão anterior.
o representante da A. P. Jaguatibaia argumenta que a EMBRAPA seria Institucional, e o 
Presidente, reitera que a vaga da EMBRAPA foi cancelada na alteração do decreto ainda 
na gestão anterior.
o Presidente, Eng° Alair informa, que conforme o Edital, foram admitidos para participar 
da assembléia somente as entidades que fizeram a sua inscrição no período em tela, ou 
seja, até às 17hs00.
o Presidente, Eng° Alair ressalta a importância da ampliação das Entidades no CoNGEAPA 
que é de total concordância do conselheiro Perdigão.
Fica então decidido que será publicado Edital com nova convocação para os seguimentos 
ainda não totalmente preenchidos, convocar uma assembléia para o preenchimento de 
vagas com os produtores rurais.
Tendo cumprido os preceitos, foi agendado para o dia 29 de março p.f. a posse dos novos 
conselheiros.
o Presidente, Eng° Alair dá por encerrada a Assembléia da qual foi lavrada a presente Ata, 
que vai firmada por mim Marilena Cruz Tella e pelo Sr. Presidente assinada.
(23, 24, 27/03)

COnSELHO MUnICIPAL DE MEIO AMBIEnTE (COMDEMA/CAMPInAS)
ATA DA 61º REUnIÃO ORDInÁRIA – 30/11/2006

Aos trinta dias do mês de novembro, de dois mil e seis, realizou-se na sala B, do prédio central do 
Instituto Agronômico (IAC), Av. Barão de Itapura, 1481, Campinas, a sexagésima primeira reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a presença dos seguintes conselheiros, 
no exercício da titularidade: Mayla Porto (Seplama), Edson Stahl (Jurídico), demétrio Vilagra 
(Ceasa), Fabíola Paulucci (Urbanismo), Márcia Vigorito (Sanasa), Roseli Torres (IAC), Maria 
lucia Zuccari (Embrapa), Alcides Mamizuka (FJPo), Fábio Augusto (Unicamp), dionete Santin 
(Unicamp), Vera Graziano (PUCC), Régis Maciel (SRC), André Masili (AElo), André Kaplan 
(IAB), Renata Freire (Sindicato dos Bancários), Rosana Grigoleto (Sindicato dos Eletricitários), 
Ernestina Gomes (Proesp), Ângela Podolsky (Macrozona 1), Ney Hoffmann (Macrozona 2), Gil-
berto de Almeida (Macrozona 3), Hélio Shimizu (Macrozona 4), Isaac Martins (Macrozona 5), 
leonardo Shishito (Macrozona 6). Suplente presente: Maria Fernanda Chiocchetti (Seplama). A 
presidente do Comdema, Mayla Porto, inicia a reunião com a apreciação das atas pelos conselhei-
ros. o conselheiro Régis faz duas observações na ata da 59a reunião ordinária, que são incorporadas 
ao texto final, aprovado pelo pleno. A conselheira Roseli solicita citação do parecer da Comissão 
Técnica de Análise do Território, relativo ao projeto da ETE do Capivari. A conselheira Maria 
lucia apresenta a correção do seu nome, na relação dos presentes. A conselheira dionete pede para 
constar da ata que o projeto de sua autoria, protocolado na Prefeitura, chama atenção para que as 
diretrizes viárias procurem observar a legislação existente sobre APP. Com a incorporação das 
correções, as atas das 59° e 60a reuniões ordinárias são aprovadas. Passando ao segundo ponto da 
pauta, o conselheiro Shimizu, coordenador da Comissão Técnica de Controle de Poluição e Gestão 
de Resíduos, procede a leitura do parecer sobre o RAP, do empreendimento da Rhodiaco, que visa 
a Implantação de Unidade de Biorredução de Massa de lodos Biológicos, na região limítrofe entre 
os municípios de Campinas e Paulínia, que teve a relatoria da conselheira Mayla (dMA), e o apoio 
técnico do conselheiro Plínio (Cetesb), sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, lasti-
mando a ausência do diretor do departamento de Parques e Jardins (dPJ), Ronaldo de Souza, que 
havia previamente confirmado presença, e agradecendo a presença do senhor Edson Roberto Na-
varrete, que veio representar o dPJ, a presidente após breve exposição sobre as razões que levaram 
os conselheiros a solicitar a presença de um representante do dPJ, passou a palavra para o Sr. 
Roberto. Este começou a apresentar o conjunto de ações realizadas pelo dPJ, seja em relação aos 
Parques e Bosques, como na implantação e manutenção das praças públicas, o que segundo ele, dá 
em torno de 2 mil unidades. Informa que atualmente 130 praças são adotadas por empresas, com 
base na lei de Adoção de Praças, esclarecendo que o processo está mais ágil. Cita, que há no dPJ, 
a coordenadoria de arborização, que trata da poda, extração, plantio e manutenção de calçadas. Cita, 
também, a pequena disponibilidade de recursos humanos da Prefeitura para realizar os serviços, 
dizendo que o dPJ dispõe de apenas um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola, por isso foi 
contratada uma empresa para complementar os serviços da Prefeitura. o representante do dPJ 
esclarece que a empresa responsável pela poda das árvores dispõe de um contrato de 5 anos de 
duração, iniciado agora em 2006, que foi celebrado após o processo de licitação, esta empresa 
denomina-se Equipav. A conselheira Dionete faz explanação sobre as podas incorretas, exemplifi-
cando com as podas ocorridas na Av. Norte-Sul, ao seu ver, totalmente desnecessárias. o Sr. Ro-
berto diz que as mesmas estavam atrapalhando a visão no trânsito, e que há outros pontos de vista 
que tem que ser levados em consideração. Perguntado pela conselheira Roseli sobre quem assina 
o laudo de podas, respondeu que é o engenheiro e não o técnico agrícola, mas não trouxe nenhum 
laudo para mostrar aos conselheiros. Há, também, empresas cadastradas com autorização para re-
alizar poda de árvore. O Comdema deverá formalizar solicitação para obter a relação oficial, con-
tida neste cadastro, bem como a localização de onde estão sendo feitas as podas por estas empresas 
autorizadas. A conselheira dionete pergunta de que forma estas empresas cadastradas vão respon-
der pelas podas mal feitas que estão acabando com a arborização da cidade? A conselheira Roseli, 
pergunta qual o destino da madeira das árvores cortadas e quantas multas o dPJ aplicou no último 
ano? o Sr. Roberto responde, que toda a madeira vai para o Aterro Sanitário, e no que diz respeito 
à fiscalização e multa, apenas a polícia ambiental tem competência legal, não havendo legislação 
municipal que outorgue à Prefeitura esta atribuição. Quanto ao viveiro de árvores no Shangrilá, 
respondendo à conselheira Roseli, informa que há uma empresa privada responsável pela sua 
gestão. o conselheiro Ney indaga se o dPJ não faz poda nenhuma na cidade? E o Sr. Roberto 
responde que atualmente só em emergência e casos especiais. Esclarece ainda que a CPFl não é 
obrigada a apresentar laudo para a prefeitura das podas que faz. diz que é muito trabalho, por isso 
a filosofia do DPL é “errar menos”, porque não se pode parar, uma vez que existem mais de 300 
mil residências com árvore na porta, que apresentam demandas de manutenção. Ressalta que vem 
sendo feito um grande trabalho de recuperação e reaparelhamento do dPJ, que foi sucateado ao 
longo dos anos. o departamento tinha 900 funcionários, e este contingente foi pulverizado e en-
viado para as administrações regionais na gestão passada. Hoje se resgatou parte destes funcionários, 
sobretudo das oficinas e marcenarias, e o DPJ deve ter por volta de 400 funcionários, mas falta 
muita coisa para fazer. A conselheira Renata pergunta se é por isso que a postura desta gestão é só 
fazer paisagismo e não arborização? Pois como é que pode o dPJ aprovar projetos de praças sem 
nenhuma árvore? O que justifica isso? Precisamos de sombra nas praças e não apenas de concreto. 
O conselheiro Hélio pergunta se existem critérios definidos pelo DPJ para a aprovação de projetos 
de praça? o Sr. Roberto diz que os critérios são estipulados pela equipe técnica, mas que não há 
uma diretriz para a questão. A conselheira Mayla, menciona as diretrizes do Plano diretor sobre os 
“Eixos Verdes e Alamedas”, dizendo ser necessário que o dPJ tome conhecimento dessas diretrizes, 
pois é um projeto recém aprovado que dita as normas para a cidade como um todo, sendo o dPJ 
parte fundamental para o sucesso dessas disposições. Após a apresentação dos procedimentos do 
dPJ, os conselheiros destacam a necessidade de se publicar o Guia de Arborização Urbana de 
Campinas (GAUC) no Diário Oficial do Município, como forma de estabelecer uma política de 
manutenção das árvores em Campinas e de disseminar boas práticas, dando a conhecer seu conte-
údo. Os conselheiros ressaltam que é injustificável que um trabalho de anos, efetuado por profis-
sionais dos mais qualificados da cidade, seja ignorado, quando Campinas poderia dar exemplo no 
trato com sua arborização, uma vez que sua população já demonstrou ser tão sensível a estas ques-
tões. O conselheiro Ivo diz que o Prefeito também pode fazer a nomeação de agentes fiscais para 
aplicar as multas. A conselheira Mayla, diz que isto tudo vai ser discutido e disciplinado na imple-
mentação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, previsto do Plano diretor, que prevê uma 
fiscalização integrada por parte de agentes que atuam nesta área. É justamente em decorrência 
desse estado em que se encontra a máquina pública, que houve a necessidade de praticamente co-
meçar do zero na reconstrução das estruturas deficitárias, como é o caso do DPJ e Depto de Meio 
Ambiente, e isto leva tempo. A presidente agradece a presença do Sr. Roberto, que gentilmente 
atendeu a solicitação do Conselho. Pede para ele levar ao conhecimento do diretor do dPJ, a in-
tenção do Comdema em colaborar com este órgão, visando o aperfeiçoamento de suas atividades. 
disse ainda, que tendo em vista o quadro de penúria traçado em relação à estrutura necessária para 
o seu ideal funcionamento, como o Conselho possui em seu bojo, vários estudiosos e especialistas 
na questão, que o Conselho está à disposição para auxiliar no que for preciso, para que se tenha 
uma boa política pública de arborização, eis que tem a certeza, que este é o intuito desta adminis-
tração. o senhor Roberto convida a todos para uma visita ao dPJ e ao viveiro municipal. o que é 
aceito pelos presentes e deverá ser agendado para o início do próximo ano. Em função de outros 
compromissos, o Sr. Roberto pede licença para se retirar do recinto. os conselheiros passam a fazer 
uma avaliação do que foi dito, sendo unânime a preocupação com a situação atual e deficiências 
apresentadas pelo dPJ, entendendo ser inadiável a divulgação de um posicionamento público 
deste conselho sobre o assunto. A presidente Mayla, retomando a palavra, entende que há material 
suficiente para a finalização da moção relativa a arborização, uma vez que esta discussão vem se 
prolongando há meses, como havia sido deliberado que era necessário ouvir o dPJ, e isto foi feito 
nesta data, e como a conselheira Roseli enviou os dados que havia se comprometido, então, será 
possível apreciar o texto na próxima reunião. Em seguida, o coordenador da Comissão Técnica de 
Análise do Território e Gestão dos Recursos Naturais, Régis Maciel, apresenta encaminhamento 
relativo ao protocolo 06/10/52.650, que trata de esvaziamento de represa no Jardim Miriam, expõe 
sobre o levantamento da documentação relativa à demanda da Associação de Moradores, através 
do seu presidente, Carlos daniel Silva; bem como, dados sobre autorizações de órgãos públicos. A 
presidente do Comdema, Mayla, informa que quando recebeu a denúncia no departamento de Meio 
Ambiente, imediatamente solicitou toda documentação relativa ao assunto, passando a ler os termos 



� Campinas, terça-feira, 27 de março de 2007

da outorga do dAEE concedendo autorização para a realização da obra. Tendo em vista a ausência 
dos moradores do Jd. Miriam, que ficaram de comparecer hoje, nesta reunião do Comdema, e não 
o fizeram, e diante das informações arrecadadas, os conselheiros decidem que componentes da 
Comissão de Análise do Território deverão realizar visita ao local, para exarar parecer sobre o 
processo. Atendendo a pedido, a presidente Mayla, esclarece que o curso de capacitação relativa-
mente ao Sisnama – Sistema Nacional de Meio Ambiente, deverá ocorrer somente no primeiro 
semestre de 2007, e deverá se dar no período de três dias consecutivos. Segundo informações 
apuradas por ela, problemas de elaboração de convênio e alternância de governo estadual adiaram 
as atividades. Quanto à lista de discussão do Comdema no Yahoo, o conselheiro Shimizu, atual 
moderador, esclarece que está sem computador e não há perspectiva de solução à curto prazo. A 
presidente entende, que então, seria melhor trocar o moderador. Agradece a Shimizu pela colabo-
ração prestada, e indica o conselheiro Ney Hoffmann para assumir a moderação da lista. Não ha-
vendo outros interessados em ser o moderador, Ney aceita o encargo que será repassado pelo 
conselheiro Shimizu o mais breve possível. desejando a Ney sucesso na empreitada, a presidente 
enfatiza a importância do adequado funcionamento desta lista de discussão em atendimento aos 
interesses do Conselho. Nos informes e comunicados dos conselheiros, o conselheiro Ney, apre-
senta imagens fotografadas por ele, de placas divulgando a venda de terrenos em Barão Geraldo, 
com tamanho de 2.000 e 3.000 m² na área rural, quando o módulo mínimo nesta região é de 20.000 
m². Passou-se a discutir sobre a localização de empreendimentos em áreas rurais sem observância 
da legislação pertinente. A conselheira Ernestina faz questão de consignar sua indignação com o 
fato. Após várias outras manifestações dos conselheiros, se levantam hipóteses quanto a provocar 
o Ministério Público sobre a questão do parcelamento ilícito em área rural, e relativamente a outras 
medidas que poderiam ser tomadas. A presidente expõe sua preocupação com o fato dela conside-
rar o rural em Campinas hoje, como “terra de ninguém”, que precisa urgentemente de regulamen-
tação e fiscalização. O conselheiro Régis faz um reparo discordando, eis que é proprietário rural, 
portanto, existem pessoas preocupadas e agindo pela causa rural. A presidente esclarece que está 
se referindo a necessidade de municipalização da estrutura administrativa que tenha o efetivo 
controle sobre a área rural, o que hoje não é feito. diante da grande preocupação causada pela in-
tensificação de loteamentos e condomínios na área rural, decidiu-se elaborar uma moção sobre a 
questão. O conselheiro Ney em conjunto com a conselheira Ernestina, ficou de fornecer mais in-
formações e rascunhar ofício da denúncia a ser encaminhada pela presidência ao MP. Em seguida, 
o conselheiro Shimizu comunica que encaminhou para a lista de discussão, um projeto destinado 
a criar estrutura administrativa junto ao governo estadual paulista, mais especificamente na Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente, que seria um departamento de política de desenvolvimento 
sustentável e Agenda 21 paulista, com caráter transversal, destinada a fomentar os processos de 
Agenda 21 local, em território paulista. os critérios para apoiar o processo seriam aqueles contidos 
na Carta de Princípios da Rede Brasileira de Agendas 21 locais, principalmente: participação dos 
3 setores (poder público, iniciativa privada e sociedade civil), ênfase nas dimensões sociais e am-
bientais, método de consenso como forma de se avançar na sustentabilidade. Como último assunto 
da reunião, houve a discussão sobre a “Nota à opinião Pública” assinada pela presidente do Com-
dema, na qual há uma manifestação e tomada de posição política relativamente ao processo de 
revisão do Plano diretor de Campinas. o Conselheiro André Kaplan, que também é conselheiro do 
CMdU – Conselho Municipal de desenvolvimento Urbano, indaga se o documento foi aprovado 
pelo pleno do conselho, porque ele não estava presente e questiona o ataque efetuado a outro 
conselho. E as conselheiras Ernestina e Ângela também pedem explicações. A presidente explica 
o contexto que gerou a manifestação, repete a avaliação efetuada para a tomada de tal atitude e 
explica que a questão foi colocada para os conselheiros presentes em reunião da Comissão de 
Análise do Território e Gestão dos Recursos Naturais, e que devido ao “timing” do assunto, não 
daria para esperar pela reunião do Pleno, porque em política não dá para esperar, ou você responde 
no ato, ou perde o bonde, não poderia fazer reuniões e daqui a dois meses soltar uma manifestação, 
pois não teria mais sentido e o assunto já estaria esvaziado. A conselheira Roseli manifesta sua 
concordância com a presidente, entendendo que a presidente fez o que tinha que fazer, assumir uma 
posição naquele momento de debate público. A presidente pergunta se há necessidade de leitura na 
íntegra da nota publicada, o que foi considerado desnecessário pelos presentes, pois a mesma já era 
de conhecimento de todos, pois foi enviada por e-mail para os conselheiros. A presidente faz ques-
tão de constar em ata e ressaltar aos conselheiros André e Ernestina, que tem o maior respeito pelo 
CMdU, e que a nota não foi desrespeitosa aos seus conselheiros, que exercem importante papel 
para o desenvolvimento da cidade. o pronunciamento num debate público sobre os temas do Plano 
diretor, se deu em defesa de uma postura e compreensão dos caminhos da cidade que é comparti-
lhado por este Conselho. As exageradas e descabidas manifestações dos conselheiros do CMdU 
ocorridas na imprensa e em reunião havida na Câmara de Vereadores, marcavam uma posição na 
defesa de determinados interesses, sobretudo, aqueles defendidos pelo setor imobiliário, fazendo 
mais uma vez com que os demais segmentos sociais ficassem sem porta-voz ou conseguissem es-
tabelecer uma interlocução no mesmo espaço público, no momento em que estava se discutindo o 
instrumento maior para o estabelecimento de diretrizes para a cidade e seu futuro, que é o Plano 
diretor. Assim, por ter acompanhado de perto todo o processo e sofrido as pressões que um pro-
cesso desse acarreta, avaliou que deveria tomar uma atitude e se posicionar na defesa da concepção 
que embasa o Plano diretor, porque este aprofunda o âmbito de ação do planejamento estratégico, 
visando ter instrumentos para minimizar o descontrole da ocupação territorial e da degradação 
ambiental. Registre-se que não há discordância nenhuma do Conselho em relação ao teor da nota, 
muito pelo contrário, todos endossam o que ali está escrito, a não ser o conselheiro André que faz 
um reparo sobre o modo como o CMdU foi tratado “...um outro conselho municipal”. o vice-
presidente, Hélio Shimizu, manifesta que tomou conhecimento do teor do documento, somente hoje 
no período da manhã, durante audiência pública na Câmara Municipal. diz que não possui tal es-
tilo, que não adotaria tal atitude, mas compreende o posicionamento adotado pela presidente do 
Comdema e apóia sua atitude, por entender que aconteceram amplas possibilidades de discussão 
durante o processo de revisão do Plano diretor, assim, a discussão levantada pelo CMdU estava 
fora de hora, e diz também, que convém ressaltar, que o Capítulo da Política de Meio Ambiente, 
contém exatamente o conteúdo discutido pelo Pleno do Comdema, com todas as suas contribuições 
para aprimoramento do texto. Mayla, diz ainda, que a questão levantada pelo CMdU, a respeito 
dos instrumentos urbanísticos, está prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, por-
tanto, é uma disposição constitucional e devem estar previstos no Plano diretor. Sua aplicação, será 
definida com detalhes, posteriormente nos Planos Locais e na legislação urbanística correlata. 
Concorda que os critérios devem ser técnicos e urbanísticos para a aplicação dos instrumentos, 
desde que se considere o cumprimento da função social da propriedade e o respeito ao meio am-
biente. Senão, fica uma questão apenas de atendimento à demanda de um determinado segmento, 
que é o setor imobiliário, e isto precisava ser pontuado. Porque aqui sim, se estabelece uma diver-
gência política clara quanto ao comprometimento com o estabelecimento de paradigmas coletivos 
que contemplam as práticas de defesa do meio ambiente, especialmente urbano, em contraposição 
ao paradigma que se fundamenta no individualismo proprietário. Portanto, enquanto presidente do 
Comdema, assume total responsabilidade por esta tomada de posição em nota pública, pois consi-
dera que está manifestando o entendimento deste Conselho. Reafirma, que a Constituição de 1988 
estabeleceu sólidas bases para a consagração dos direitos socioambientais, propugnando para que 
sua aplicação se dê de forma sistêmica e integrada, entretanto, estes só se efetivam mediante a 
ativa promoção de políticas públicas. Por isso, é fundamental que o Plano diretor aponte estas 
diretrizes, que estão em concordância com os princípios defendidos por este Conselho de Meio 
Ambiente. Nada mais havendo a discutir, a presidente Mayla Porto, deu por encerrada a reunião, 
às 17:30 horas. Eu, Maria Fernanda Chiocchetti, lavrei a presente ata.

COnSELHO MUnICIPAL DE MEIO AMBIEnTE (COMDEMA/CAMPInAS)
ATA DA 62º REUnIÃO ORDInÁRIA – 14/12/2006

Aos quatorze dias do mês de dezembro, de dois mil e seis, realizou-se na sala 204 do CETATE 
(CATI), na Avenida Brasil no 2340, Campinas, a sexagésima segunda reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente, com a presença dos seguintes conselheiros, no exercício da titu-
laridade: Mayla Porto (Seplama), Edson Stahl (Jurídico), Cíntia Zaparoli (Habitação), Adebrail 
Moranza (Ceasa), Tereza Nunes (Educação), Márcia Vigorito (Sanasa), Plínio Escher Júnior (Cetesb), 
Carlos de Andrade (Unicamp), Fábio Augusto (Unicamp), Thelma da Silva (PUCC), Jairo Alves 
Júnior (CIESP), Hamilton Rodrigues (AEAC), Renata Freire (Sindicato dos Bancários), Rogério 
Patiri (Escola Artesã), Marcos Boni (Projeto Ambiental e Social), Ney Hoffmann (Macrozona 2), 

Gilberto de Almeida (Macrozona 3), Hélio Shimizu (Macrozona 4). Suplente presente: Maria 
Fernanda Chiocchetti (Seplama). A presidente do Comdema, Mayla Porto, inicia a reunião abrindo 
a palavra para os comunicados dos conselheiros. A conselheira Tereza informa que houve o lança-
mento oficial do programa Coletivo Educador Ambiental de Campinas (COEDUCA) em ato públi-
co realizado na Unicamp e distribui material para os conselheiros divulgarem as atividades. A meta 
consiste em formar 150 educadores ambientais na cidade de Campinas, num período de 18 meses. 
Para participar do curso não há necessidade dos interessados contar com escolaridade mínima, 
apenas devem saber ler e escrever. A conselheira Mayla destaca a importância deste projeto para a 
cidade de Campinas, informa que participou da solenidade na qualidade de representante do Pre-
feito Municipal e também representando o Comdema. Registra que foi uma bela cerimônia e 
enaltece o trabalho dos organizadores do evento. o conselheiro Shimizu esclarece que as inscrições 
para os interessados no programa iniciaram-se ontem e se estenderão até o dia 13/02/2007. Em 
seguida, o conselheiro Shimizu comunica que a presidência do Comdema considerou a possibili-
dade de apresentar proposta de resolução para apreciação do pleno do Conselho, no que diz respei-
to ao Fórum Agenda 21 Campinas. A avaliação feita é de que o Fórum não deve constituir espaço 
institucional paralelo aos processos legais vigentes, mas instrumento da sociedade civil para con-
tribuir na formulação de políticas públicas, com base nos princípios da Agenda 21 e com a partici-
pação dos três setores: poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil. Em 
termos práticos, a revisão do Plano diretor, a elaboração dos Plano locais de Gestão e Setoriais e 
a atualização da legislação urbanística, resultam de processos nos quais os conceitos e diretrizes da 
Agenda 21 podem contribuir no avanço da sustentabilidade no município de Campinas. Uma outra 
linha de ação refere-se às frentes parlamentares, que se traduz numa interlocução com vereadores 
para que ofereçam apoio às iniciativas do Fórum e dêem suporte às atividades da Rede Brasileira 
de Agendas 21 locais (REBAl), que resultou do esforço de organizações da sociedade civil com 
apoio do Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, manifestando-se sobre o regimento, o conse-
lheiro Shimizu entende que a lei do Comdema poderia sofrer alterações, sobretudo com relação a 
composição, na representação das entidades comunitárias, que correspondem às macrozonas, uma 
vez que estas foram ampliadas para nove regiões. Se do ponto de vista urbanístico e ambiental, as 
macrozonas constituem porções do território com grau de homogeneidade, em termos do número 
de habitantes apresenta distorções. Uma boa solução seria utilizar áreas de planejamento para de-
finir melhor a representação da comunidade, na proporção de um representante a cada grupo de 100 
mil habitantes, o que se traduziria na ampliação do número de representantes populares no Com-
dema, ampliando para 10 conselheiros. Há, também, a representação da Prefeitura que deveria 
possuir cadeira para representantes dos departamentos de limpeza Urbana (dlU) e Parques e 
Jardins (dPJ). Em face de parecer jurídico do legislativo, vereadores não podem participar de 
Conselhos Municipais, o que torna sem sentido manter a representação da Câmara de Campinas no 
Comdema. O Consórcio Intermunicipal de Bacias Hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(CIBHPCJ) não ocupa a sua cadeira no Conselho há várias gestões, o que justificaria sua substitui-
ção pela direção do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, sugere Shimizu. o Sindicato 
Patronal e de Trabalhadores Rurais, além da oAB, podem participar de assembléia dos segmentos 
empresarial, sindical e técnico profissional, caso queiram participar do Comdema, como previsto 
na Lei vigente. O conselheiro Shimizu esclarece que apresentará mais reflexões para que o pleno 
possa avaliar, no início do próximo ano, quanto a alternativas para aprimoramento da lei e Regi-
mento Interno do Comdema. A presidente diz que a Comissão de Política e Gestão Ambiental está 
discutindo o assunto, e vai elaborar uma minuta de alteração do Regimento, que deverá ser apre-
ciado pelo Pleno, uma vez que várias questões carecem de atualização. A conselheira Mayla infor-
ma que respondeu ao questionamento da justiça federal, no que diz respeito ao Plano de Recupe-
ração da área degradada (PRAd), sob os cuidados da construtora Cowan, efetuando relatório a 
partir da vistoria efetuada pela Comissão de Análise do Território, que foi protocolado através de 
ofício datado de 07/11/06. Em seguida, apresenta a prestação de contas da Semana do Meio Am-
biente (Semeia) 2006, relativamente a sua programação. Informando as despesas e receitas havidas, 
discorreu sobre as parcerias realizadas, as dificuldades encontradas, e atividades que foram bem 
sucedidas. Informa que o Fórum da Semeia se reuniu aprovou as contas e fez uma avaliação muito 
positiva dos trabalhos efetuados, decidindo continuar com esta fórmula de organização para 2007. 
Vários conselheiros se manifestaram também aprovando o processo e cumprimentando a presiden-
te pela condução dos trabalhos que tiveram uma significativa repercussão. A seguir, informa que 
existem dois processos para apreciação da Comissão de Análise do Território, que deverão ser 
encaminhados pelo conselheiro Ney, que na ausência de Régis é o coordenador daquela Comissão 
Técnica. Em face de ser a última reunião do ano, a presidência do Comdema apresenta proposta de 
calendário para as reuniões ordinárias de 2007, que deverão se dar respectivamente nas seguintes 
datas: 15/02, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06, 26/07, 30/08, 27/09, 25/10, 29/11 e 13/12, sempre às 
quintas-feiras, às 14 horas, em princípio na CATI. Registra ainda, que no mês de janeiro o Conse-
lho estará em recesso. No que diz respeito às faltas de conselheiros, houve o cuidado da presidên-
cia em flexibilizar o cumprimento do regimento interno do Comdema, principalmente nos casos de 
problemas graves com a saúde das pessoas, como ocorrido com a conselheira Paola Sierra. de 
qualquer modo, o problema da falta e quorum das reuniões devem ser tratadas no processo de re-
visão do regimento interno, eis que a presidente entende que deve haver a figura da falta justificada, 
pois todos estão sujeitos a ocorrências de força maior e imprevistas. Em seguida, a conselheira 
Mayla procede a leitura da Moção sobre a arborização. o conselheiro Boni lembra da lei Munici-
pal 6741/91, que trata da arborização em APP, e da lei 11571/2003, que prevê o plantio de uma 
árvore a cada 10 metros, nas calçadas. Após considerações variadas dos conselheiros, a Moção 
sobre “A Arborização Urbana de Campinas e as Constantes Podas drásticas” é aprovada por una-
nimidade, e deverá ser publicada de imediato no Diário Oficial do Município de Campinas. Em 
face da denúncia apresentada pelo conselheiro Ney sobre o parcelamento do solo rural, a conse-
lheira Mayla também faz a leitura de Moção sobre o assunto. Há uma série de relatos sobre empre-
endimentos, principalmente condomínios fechados, em área rural, apresentadas por vários conse-
lheiros. dada a gravidade do problema, e entendendo-se que não há divergências sobre a Moção, 
esta recebe aprovação unânime dos conselheiros e também deverá ser publicada oportunamente no 
Diário Oficial do Município de Campinas, restando apenas uma complementação de informação a 
ser efetuada no texto pela presidente. desejando a todos os melhores votos de boas festas, esta 
convida os conselheiros presentes para uma confraternização. Nada mais havendo a discutir, a 
Presidente Mayla Porto deu por encerrada a reunião, às 17:30 horas. Eu, Maria Fernanda Chioc-
chetti, lavrei a presente ata.

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMbIENTE - COMDEMA
MOÇÃO 03/06 – ALERTA SOBRE O PARCELAMEnTO DO 

SOLO NA ZONA RURAL
Tendo em vista, o aumento de empreendimentos na zona rural, especialmente na área 
de Proteção Ambiental (APA), o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, 
preocupado com a sustentabilidade ambiental destas regiões, e depois de acompanhar e 
participar da elaboração do novo Plano diretor de nosso município e de vê-lo aprovado 
na Câmara Municipal, vem a público apresentar considerações que entende estão no 
bojo deste movimento de melhor equacionamento urbanístico do nosso município.
O Estatuto da Cidade definiu a abrangência territorial do Plano Diretor de forma a 
contemplar as zonas rurais, com respaldo no texto constitucional, uma vez que a po-
lítica urbana, de acordo com a diretriz prevista no inciso VII do art. 2º do Estatuto da 
Cidade, deve promover a integração e a complementaridade entre atividades urbanas e 
rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território 
sob sua área de influência.
Entretanto, as ações de controle e fiscalização do município relativamente à zona rural, 
tem deixado a desejar, pois a descontinuidade desse monitoramento tem levado ao agra-
vamento do parcelamento do solo rural, propiciando a empreendedores inescrupulosos 
uma série de irregularidades. Estamos nos referindo especialmente a empreendimentos 
imobiliários (loteamentos, condomínios, etc), que burlam a legislação, sabendo da exis-
tência de um vazio administrativo relativamente à área rural do município, prejudicando 
toda a população e também os empreendedores obedientes à lei.
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Assim, o CoMdEMA – Campinas, CONSIDERANDO:
1- que a área rural desempenha uma importante função sócio-ambiental e corresponde 
à cerca de 50,5% do território de Campinas;
2- que compete ao município preservar o território rural, seus recursos naturais e o 
patrimônio histórico, arquitetônico e cultural;
3- que o INCRA somente fiscaliza casos específicos, quando solicitado, porque entende 
que o parcelamento de solo rural para fins urbanos (o caso de chácaras de lazer, por 
exemplo) deve ser atribuição do município;
4- que continuam existindo abusos em diferentes regiões do município, desde a APA até 
outras macrozonas, onde loteamentos já se iniciam totalmente irregulares, ou aqueles 
que são apresentados seguindo o módulo do INCRA (áreas de no mínimo 20.000m²), 
depois subdividem os lotes em áreas menores;
5- que entre 1994 e 1996 a Prefeitura de Campinas com base em pareceres da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, em conjunto com o Ministério Público, realizou um trabalho de 
fiscalização efetiva direcionada aos empreendimentos imobiliários na área do município, 
especialmente na Zona Rural, onde 19 destes empreendimentos foram fiscalizados e 
13 foram embargados, exigindo-se da maioria deles a reversão, de empreendimento 
urbano para o módulo rural;
6- que o ordenamento da ocupação físico-territorial é uma atribuição da municipalidade, 
não restando dúvida que os casos de parcelamento do solo rural para fins urbanos são de 
competência de fiscalização do município, que deve disciplinar o território rural.
o CoMdEMA, em sua reunião ordinária de 14 de dezembro de 2006, deliberou 
solicitar: a) uma atenção maior por parte do Executivo Municipal, em relação ao que 
vem acontecendo na Zona Rural do Município, assumindo de direito a sua autoridade 
em todo o território do município, ou seja, toda a atribuição em área urbana deve ter 
o equivalente na área rural; b) que se efetive com rigor a fiscalização dos empreendi-
mentos em geral (loteamentos, condomínios, indústrias) propostos para a zona rural do 
município; c) que seja elaborada legislação disciplinando o uso e a ocupação do solo 
rural; d) que seja estabelecido convênio com a União, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal, para assumir, as atribuições de fiscalização, lançamento dos créditos 
tributários e a cobrança do ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural; e) que 
seja implantada uma estrutura administrativa que atenda as necessidades existentes, uma 
vez que o espaço rural é muito importante para o desenvolvimento sustentável.

Campinas, 14 de dezembro de 2006
MAYLA YARA PORTO

Presidente CoMdEMA

CONVOCAÇãO
A Prefeitura Municipal de Campinas CONVOCA os servidores abaixo relaciona-
dos para comparecimento no Setor de Saúde Ocupacional do Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor à Rua Barbosa de Andrade, 485-Jardim Chapadão, 
no horário de funcionamento da área, no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de 
publicação, para continuidade dos procedimentos relativos à avaliação de capaci-
dade ocupacional.
o descumprimento desta determinação acarretará, no caso de licença para Trata-
mento de Saúde, sua suspensão e lançamento de Falta Injustificada, no caso de 
atividade laboral o encaminhamento de notificação de quebra de norma administrativa 
ao departamento de Processos disciplinares Investigatórios (DPDI).
CláUdIA REGINA doS SANToS MATRíCUlA: 91885-7
FáBIo dAUd SAloMé MATRíCUlA: 65063-3
SoNIA BERNARdINA ANGElo CoSTA MATRíCUlA: 97128-6

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
diretor do d.P.S.S.

EDITAL DE CONVOCAÇãO - PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 29/03/07(quinta-feira), nos horários abaixo relacionados, à 
Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, localizada à Rua 
Barbosa de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames 
médicos. os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de 
identidade – RG. o não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo.
Emprego: Professor Substituto – Séries Iniciais
CLASS. NOME RG HORARIO
112 ClEUSA APARECIdA PARATElI ZAMBEllo 00000044170981 8H00
112 JUSSARA doNIZETE BERTANE PEREZ 00000250310156 8H20MIN
112 lIlIAN CRISTINA dA CoSTA HIdAlGo 00000304245549 9H00
112 lUCIANA APARECIdA AVElAR 00000242917045 9H20MIN
112 MARCIA dE FATIMA GoMES FACIN 00000016453306 10H00
112 MARIA APARECIdA dE FATIMA RoSA SIQUEIRA 00000146414469 10H20MIN
112 MARISTElA PAlEY dE olIVEIRA 00000185133320 11H00
112 VAlERIA CoSTA BAPTISTA 00000287583272 11H20MIN

Campinas, 26 de março de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇãO - PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 29/03/07(quinta-feira), nos horários abaixo relacionados, à 
Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, localizada à Rua 
Barbosa de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames 
médicos. os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de 
identidade – RG. o não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo.
Emprego: Professor Substituto - Geografia
CLASS. NOME RG HORARIO
13 JoSE olAVo FRANCo 00000156593129 15H20MIN
14 ElIToN FlAVIo GUTIEREZ BEGA 00000345521134 16H00
15 CAIo FERNANdo AGUIAR 00000294230373 16H20MIN
15 dANIlo PEREIRA 00000304184366 17H00

Campinas, 26 de março de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇãO - PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 29/03/07(quinta-feira), nos horários abaixo relacionados, à 
Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, localizada à Rua 
Barbosa de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames 
médicos. os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de 
identidade – RG. o não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo.
Emprego: Vice-Diretor
CLASS. NOME RG HORARIO
16 MARIA HElENA PARREIRA BoRGES dE MoRAES 00000179434123 13H00
17 RoSANA MoRGAdo dE MEllo CoSTA 00000184087156 13H20MIN
17 SElMA MARIA loNA BElETATTI 00000255531606 14H00
17 SUElY dANTAS CoNCEICAo 00000001120221 14H20MIN
20 MARIA JoSE AlVES CABRAl 00000011992838 15H00

Campinas, 26 de março de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇãO - PROCESSO SELETIVO
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a 
comparecerem dia 29/03/07(quinta-feira), nos horários abaixo relacionados, à 
Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, localizada à Rua 
Barbosa de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames 
médicos. os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de 
identidade – RG. o não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo.
Emprego: Monitor de Educação Infantil
CLASS. NOME RG HORARIO
569 ANA MARIA SIlVA dA RoCHA 00000424374870 11H20MIN
569 ETHIENE dA CoNCEICAo RodRIGUES 00000337995102 11H40MIN
569 HEloIZA CRISTINA MIRANdA FIloMENo 00000275479602 11H40MIN
569 PATRICIA SIlVA lEAl 00000808329464 12H00
569 VIlMA APARECIdA CHINAlIA CoNTI 00000020674976 13H40MIN
574 lAIZA RodRIGUES doS REIS 00000407557179 13H40MIN
574 KAREN FERNANdES MARTINS 00000439436953 14H00
576 TERESA CRISTINA FABRI 00000486523457 14H20MIN
577 PAUlo RoBERTo dE FREITAS 00000094686889 14H20MIN
577 MARIA JUlIA BoNAMICHI SoARES 00000453796461 14H40MIN
577 MARIA IldA dA RoCHA AlVES MENdES 0000020451485x 14H40MIN
577 lUCIANA APARECIdA dA SIlVA 00000332917964 15H20MIN
577 FABIANA FERRARI NAVA 00000280863238 15H20MIN
582 ARETHA PRISCIlA BoNZANINI E SIlVA 00000326943535 15H40MIN
582 MARIA RITA doS SANToS BoNAdIo 00000010862783 15H40MIN
584 JUSSARA FERREIRA 00000448329554 16H00
584 GUSTAVo RIUl SIGolo 00000224090768 16H20MIN
584 dANIElE lINdNER PEREIRA 00000410015635 16H40MIN
584 CElIA REGINA lARA 00000019769707 16H40MIN
584 ARACElI SIlVA CINTRAo 00000468251169 17H00
584 NoEMI CAETANo RoSA 00000018265148 17H00

Campinas, 26 de março de 2007
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

COMUNICADO
o diretor do departamento de Recursos Humanos informa que sobre os candidatos 
abaixo relacionados, a Junta Psicológica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas 
exarou os seguintes pareceres:
EM 23/03/2007
INTERESSADA: RoSANA PAES dE SANTANA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: PATRíCIA ANdRéA GUERCINA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: FERNANdA lISBoA PEREIRA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: JúlIo CéSAR IPólITo RoSA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: CINARA FERREIRA GARCIA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: oSVAldo MARTINS doS SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: NIlSoN SCAQUETTI dA SIlVA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: AlUANA REGINA doS SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
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INTERESSADA: MARIA ZIldENIR N. MAGAlHãES E SIlVA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: JANAINA ANdIARA doS SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: MARCElA FIACAdoRI RoSSATI
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: AlESSANdRA ZANIN ZAMBoM
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: CláUdIA CRUZ FIAlHo SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: AlESSANdRA REGINA doS SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: MARlENE RoSA doS SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: RoSANA MARIA BERTolINI CAMPoS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: MôNICA APARECIdA MARTINI GoNçAlVES
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: ANA CARolINA dE QUEIRoZ
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: WIllIAN MARTINS olIVEIRA SANToS
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: MáRCIo BAPTISTA dE olIVEIRA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: WANESSA CRISTINA AlBIERI BENEdITo
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: RodRIGo GoNçAlVES BARBoSA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: ElIoMARA MACHAdo
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: MARIA CECílIA QUESITI BoNAZZI
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: lUCIANA MoREIRA dA SIlVA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: GISElE dA SIlVA lAIA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: ESTHER AlVES MAGAlHãES
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: CARlA GARdINI
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007

PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: FáBIo dAVIS AMoRIN
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: GERôNIMo SANToS AlMEIdA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADA: SIlVANA MARIA FoNTANETTE
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl I/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 23/03/2007
INTERESSADO: RAFAEl doS SANToS PEREIRA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 26/03/2007
INTERESSADA: SANdRA MARIA FACHINETI
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 26/03/2007
INTERESSADO: ANToNIo CARloS PEREIRA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

EM 26/03/2007
INTERESSADA: TATIANA BRoCHAdo PoRTElA
ASSUnTO: RECURSo – INAPTIdão EM AVAlIAção PSIColóGICA – PRoCESSo SElETIVo 
EdUCAção – EdITAl III/2007
PARECER: PElo INdEFERIMENTo

Campinas, 26 de Março de 2007
NILSON JOSÉ bALbO

diretor do departamento de Recursos Humanos

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
o diretor do departamento de Transportes, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o decreto nº 15.647, de 16 de outubro de 2006, que cria a Co-
missão para Análise de Irregularidades, Ilegalidades e Inadimplências constatadas 
na atualização dos dados cadastrais dos permissionários e operadores no serviço de 
táxi do município de Campinas, atribuída à Empresa Municipal de desenvolvimento 
de Campinas S/A – EMdEC;
CONSIDERANDO o Comunicado publicado em 10 de novembro de 2006, que 
prorrogou o prazo dos mandatos dos atuais Coordenadores de Pontos de Táxi devido 
à necessidade de análise dos processos;
CONSIDERANDO ainda, que os processos de verificação das irregularidades se 
encontram em fase final de análise,
COMUNICA que estão prorrogados até 30 de setembro de 2007, os mandatos 
dos atuais Coordenadores de Pontos de Táxi, eleitos no ano de 2004.

Campinas, 27 de março de 2007
SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS

diretor departamento Transportes

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URbANO
CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS - DIRETORIA DECON
PRoT. 07/11/1173 NGC CoM. E SERVIçoS lTdA

INDEFERIDOS
PRoT. 06/11/11014 AlTAIR A doS SANToS

COMPAREÇA O INTERESSADO
PRoT. 07/10/6333 GF CoM. RECUP. dE CoMANdoS E PEçAS HIdRAUlICAS lTdA – PRoT. 
07/10/6843 doSHI SUSHI BAR lTdA – PRoT. 07/10/3192 ACQUA SEA CoM. E CoNFECção 
lTdA – PRoT. 05/10/30575 MARCoS S dE BARRoS – PRoT. 9403/89 MAxIMINo loNA – PRoT. 
04/11/11534 WIlSoN R CAlZAdo – PRoT. 05/11/3414 MARIA P RoCHA – PRoT. 07/11/099 lUIZ 
F C dA SIlVA lEMoS – PRoT. 07/11/2548 SIlVIA l VERGINEllI – PRoT. 07/11/2397 ANToNIo 
C dE P RIBEIRo – PRoT. 07/11/2201 VoCAl CoM. dE VEICUloS lTdA – PRoT. 02/10/15703 
FREMPAR EMPREENd. lTdA

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PRoT. 07/11/2086 ANA S AlVES

FICA DESINTERDITADO O IMÓVEL SITO ‘A RUA FERDINANDO PANATTONI Nº 1087 
JARDIM LONDRES
PRoT. 06/11/11907 MEGA ENGª E CoNSTRUçõES lTdA

ARQTº HELIO CARLOS JARRETTA
Secretário Municipal de Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇãO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇãO RESIDENCIAL – SEMURb EXPRESSO
PRoT. 07/11/2509 GIoVANI GIAllUCA – PRoT. 07/11/2515 SIlVANA M KATSURAYAMA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇãO COMERCIAL
PRoT. 07/11/2519 AlICE d dE olIVEIRA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇãO RESIDENCIAL
PRoT. 06/11/12079 MARIA S ABRUCEZZE – PRoT. 05/11/10259 SERGIo RoMANo

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESIDENCIAL
PRoT. 19870/87 BRAUlIo A CoElHo

DEFIRO DE PROJETO REGUL. DE AMPLIAÇãO RESIDENCIAL
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PRoT. 06/11/11355 RUI W PINTo

DEFIRO PROJETO DE EDIFICAÇãO TRANSITORIA (SOMbRITE)
PRoT. 06/11/10517 JoSE RoBERTo ToRQUATo

DEFIRO A TRANSFERENCIA DE RESPONSAVEL TECNICO
PRoT. 07/11/1266 lUIZ A dE olIVEIRA FERREIRA

DEFERIDO
PRoT. 07/11/2636 TElEFoNICA

DEFIRO O PEDIDO DE MUDAnÇA DE VInCULAÇÃO DE BOx/APARTAMEnTO
PRoT. 07/10/3119 PAUlo SERGIo d’AGoSTINHo

DEFIRO AUTENTICAÇãO DE 4 CONJUNTOS DE VIAS DO PROJETO
PRoT. 06/11/10952 GUSTAVo BARBETTI

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇãO COMERCIAL
PRoT. 06/11/2656 JoSE B SARAIVA – PRoT. 06/11/12280 CESAR A J PERAlES

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. HAbIT. MULTIF. HORIZONTAL
PRoT. 06/11/10918 MRV CoNSTRUçõES lTdA

DEFIRO SUbSTITUIÇãO DE PROJETO DE CONSTRUÇãO COMERCIAL
PRoT. 04/10/28163 CETESB

INDEFERIDOS
PRoT. 16398/61 oCTAVIo CEZAR & IRMão

COMPAREÇA O INTERESSADO
PRoT. 0710/11732 AUTo PoSTo PoRTAl CAPoS ElISEoS lTdA – PRoT. 06/11/10482 NIlMA 
A FERNANdES – PRoT. 04/11/5218 ERlEY B dE MEdEIRoS – PRoT. 20013/01 MoNAlISA 
ZACCARIoTTo – PRoT. 41469/95 RoNAldo FERREIRA – PRoT. 3369/92 ElIANA TERZoNI 
– PRoT. 25901/74 MARIo N PUGGINA – PRoT. 1859/72 oSCAR x dE AGUIAR – PRoT. 16854/63 
ANToNIo F ARANHA – PRoT. 07/11/2113 HoMEM dE MElo E KITAUCHI PRoJEToS E 
oBRAS lTdA – PRoT. 21276/59 ANToNIo dEl C FERNANdES

COMPAREÇA O INTERESSADO – SEMURb EXPRESSO
PRoT. 07/11/2563 NoRIVAl PIRES – PRoT. 07/11/2562 UNISER SERV. E oBRAS lTdA – PRoT. 
07/11/2559 HoMEM dE MElo E KITAUCHI PRoJEToS E oBRAS lTdA

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE 
DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PRoT. 04/10/29361 FIBERWoRK CoMUNIC. oPTICAS lTdA AIM Nº 61541
PRoT. 04/10/29361 FIBERWoRK CoMUNIC. oPTICAS lTdA INT Nº 43140

DRª SILVIA FARIA
diretora do deptº. de Uso e ocupação do Solo

AVISO DE INTERPOSIÇãO DE RECURSO
Tomada de Preços nº 001/2007 – Protocolo C 008.02.2007 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada em fornecimento de material, mão de obra, ferramentas 
e equipamentos para execução de impermeabilização da laje da cobertura do MlC 
– Mercado livre Central – da Ceasa Campinas. COMUNICA: aos participantes 
da Tomada de Preço retro-referida, que foram interpostos recursos com relação ao 
julgamento da documentação para Habilitação, nos termos do inciso I, letra “’a” 
do artigo 109 da lei Federal 8.666/93, pela empresa: CoNSTRUToRA MollI-
NARI lTdA. os recursos foram interpostos dentro do prazo legal e recebido 
com efeito suspensivo em conformidade com o § 2º do artigo 109 da lei Federal 
8.666/93. os demais licitantes, em conformidade com o disposto no artigo 109 § 
3º da lei Federal 8.666/93, terão prazo de 05 (cinco) dias para querendo, impugnar 
os recursos interpostos pela empresa CoNSTRUToRA MollINARI lTdA. A 
documentação encontra-se a disposição dos interessados, na sala nº 29 do prédio 
da administração.

COMISSãO DE LICITAÇãO

áREA DE LICITAÇõES
ARTIGo 24, INCISo IV dA lEI 8.666/93 - PRoToColo Nº 328/07
Lucmed Distribuidora de Mat. Med. Ltda., para o item 01 no valor total de R$ 
59,85 (cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Campinas, 26 de março de 2007.
RObER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

áREA DE LICITAÇõES DO H.M.M.G.
TERMO DE RATIFICAÇãO

Protocolo nº 352/2007
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente ao conserto de microblender série 
I0-0007-04725 e de respirador série IP5-2004-04-00368 marca Intermed com 
fornecimento de peças e mão de obra, com base no Artigo 25, I da lei Federal nº 
8.666/93.
Firma: Intermed Equips. Méd. Hosp. Ltda., no valor de R$ 1.122,02 (um mil, 
cento e vinte e dois reais e dois centavos).
Protocolo nº 353/2007
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de válvula reguladora, 
bucha do parafuso central e arruela de vedação para câmara borbuladora compatíveis 
com a marca K.Takaoka., com base no Artigo 25, I da lei Federal nº 8.666/93.
Firma: LAC Comércio Manutenção Equip. Méd. Hosp. Ltda., no valor de R$ 
938,57 (novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Campinas, 26 de março de 2007
RObER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Empresa, situada 
na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2006.

Campinas, 27 de março de 2007
LUIZ AUGUSTO CASTRILLON DE AQUINO

Presidente do Conselho de Administração
(27, 28, 29/03)

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Convite: 2007/010 – Aquisição de blusão em nylon impermeável. Após aplicação 
do disposto no artigo 48, § 3º da lei 8.666/93 foi Classificada 1º lugar: Uniformes 
Campinas ltda., valor total R$ 30.767,00. o julgamento completo encontra-se na 
Internet no endereço http//www.sanasa.com.br.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇõES

RESUMO DE ADITAMENTO
n. 12 Contrato n. 2003/3557 Contr: PG Comunicação Art e Public. ltda; CP 
22/02; Objeto: ser. publicidade e propaganda; Vigência: prorrogada por mais até 6 
meses; Valor Total: R$ 2.125.000,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE REL. COM 
INVESTIDORES

RETIFICAÇãO DO RESUMO DE ADITAMENTO AO 
COnTRATO n.º 28/2006

publicado no Diário Oficial do dia 06/10/2006.
ONDE SE LÊ: data da Assinatura: 02/08/2006
LEIA-SE: data da Assinatura: 11/09/2006

Campinas, 26 de março de 2007
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente da SETEC

COLSETEC COMISSãO DE LICITAÇõES DA SETEC
Concorrência Nº 02/2007 – Contratação de Empresa para fornecimento de urnas, ur-
nas assistenciais, urnas para exumação simples e de luxo, forrações e caixas zincadas 
para urnas mortuárias, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas

HOMOLOGAÇãO
Homologo o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade de Concor-
rência, pelo período de 12 (doze) meses, e adjudico a favor das licitantes:
ESCOLTA COM IND TIETÊ LTDA ME para os itens: 10 ao 27, 47, 50 ao 58, 
83 ao 97, 101 ao 103, 105 ao 107, 110 ao 115. Sendo o valor estimado de contrato 
de R$ 102.403,42 
SERRARIA SANTA báRbARA LTDA para os itens: 68 ao 73, 98 ao 100. Sendo 
o valor estimado de contrato de R$ 31.959,52. 
SPA MONTEFIORI SOC PAULISTA DE ATAÚDES LTDA para os itens: 125 
ao 130. Sendo o valor estimado de contrato de R$ 8.729,40.
IND COM DE MADEIRA JR LTDA para os itens: 01 ao 09, 28 ao 45, 48 e 49, 
59 ao 67, 108 e 109, 122 ao 124, 131 ao 136, 139 e 140. Sendo o valor estimado de 
contrato de R$ 170.454,32. 
GODOY SANTOS IND LTDA para os itens: 74 ao 82, 104. Sendo o valor estimado 
de contrato de R$ 319.662,00. 
IRMãOS bRESCIANI IND COM ATAÚDES LTDA para os itens: 116 ao 121, 
137 e 138. Sendo o valor estimado de contrato de R$ 1.614,00. 
URNAPAC IND E COM LTDA para os itens: 146 e 155. Sendo o valor estimado 
de contrato de R$ 20.125,00. 

Campinas, 23 de Março de 2007.
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente da Setec

EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 41, DE 26 DE MARÇO DE 
2007.

Altera o Inciso VII do Artigo 205 e a Letra “G” do Artigo 206, Seção II, 
Capítulo I, do Título VI, da Lei Orgânica do Município.

A Mesa da Câmara Municipal, nos termos do § 2o. do art. 40 da lei orgânica do 
Município de Campinas, promulga a seguinte emenda ao seu texto:

Art. 1º - Altera o inciso VII do Artigo 205 e a letra “g” do Artigo 206, Seção II, 
Capítulo I, do Título VI, da lei orgânica do Município que dispõe sobre a saúde, 
passando a ter a seguinte redação:
“Art. 205 – A saúde, entendida como a condição plena de bem-estar biopsicossocial, 
é direito fundamental do ser humano e dever do Poder Público, assegurado através 
do desenvolvimento de:
............................................
VII – provimento de serviços de reabilitação física e social às pessoas portadoras de 
deficiência incluindo equipamentos e instrumentos para utilização intra-hospitalar e 
extra-hospitalar, orteses, próteses, bolsas coletoras e medicamentos”.
.............................................
“Art. 206 – São de competência do município a assistência à saúde, a identificação e 
o controle de fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, 
mediante, especialmente, ações referentes à:
...............................................
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g – saúde dos portadores de deficiência, garantindo a prevenção e sua reabilitação, 
promovendo a formação de recursos humanos especializados em todos os níveis para 
atendimento em suas unidades de saúde do tratamento integral da pessoa portadora 
de deficiência, através da integração dos estagiários das várias áreas, com supervisão 
e controle de profissionais especializados em cada área de atuação”.

Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 26 de março de 2007.
AURÉLIO JOSÉ CLáUDIO

Presidente
RIVAIL EUCLIDES PEXE

1º Secretário
CAMPOS FILHO

2º Secretário
AUToRIA: VEREAdoR FRANCISCo SEllIN
PUBlICAdo NA SECRETARIA dA CÂMARA MUNICIPAl dE CAMPINAS AoS 26 dE MARço dE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
diretor Geral

EDITAL DE EXTRAVIO
BAROnI & CAPATTO LTDA ME - CNPJ 04.325.426/0001-76 - I.E. 244.869.955-
110 AV: Eng. Antonio Francisco de Paula Souza, 403 Vila Marieta Campinas/SP 
COMUNICA o extravio dos talões de Notas Fiscais de Nº 1001 A 1250 Modelo 1 
Série A.e nao se responsabiliza pelo uso indevido das mesmas. 13/03/2007
(23, 24, 27/03)

UNIãO ESPíRITA ANTôNIO CARLOS
CNPJ MF 46.109.484/0001-02

RECEITAS E DESPESAS DE 2006
RECEITAS: REnDIMEnTOS nO PERÍODO

AlUGUEl PRédIo do HoSPITAl 225.000,00
MENSAlIdAdES E doNATIVoS doS SóCIoS 2.954,50
oUTRAS ENTRAdAS No CAIxA. 745,00
oUTRAS RECEITAS: IMoBIlIZAdo 3.124,78
TOTAIS 231.824,28

DESPESAS: DESPESAS nO PERÍODO
ENCARGoS:INSS FGTS PIS CoNFEd. SINdICAl. 18.724,87
ENCARGoS: SAlARIoS E VAlE TRANSPoRTE 55.454,24
ASSISTENCIAl AlIMENToS CoBERToRES REMédIoS 23.480,67

CPFl SANASA TElESP lUZ áGUA FoNE 11.199,04
BANCáRIAS TAxAS E JURoS E TíTUloS. 378,09
MATERIAl dE CoPA E lIMPEZA 2.311,39
MANUTENção PREdIAl 13.537,73
IMPRESSoS MATERIAl dE ESCRITóRIo. 976,21
IPTU PMC E CREMESP CERTFICAdo 2.692,43
SEGURoS PREdIAIS 2.513,36
ASSINATURA JoRNAl CoRREIo PoPUlAR. 609,00
PUBlICAçõES EM JoRNAl. 479,50
SERVIçoS dE PRoFISSIoNAIS 6.655,00
MóVEIS E EQUIPAMENToS PATRIMôNIo 3.124,78
MATERIAl E CUSToS dE INFoRMáTICA. 3.412,62
RESUlTAdo do ExERCíCIo 86.275,35
TOTAIS 231.824,28

bALANÇO GERAL DE 2006
ATIVO: CIRCULAnTE DISPOnÍVEL

CAIxA: dINHEIRo EM CoFRE 25,37
NoSSA CAIxA: CoNTA CoRRENTE. 93.556,82
CIRCULANTE DISPONíVEL TOTAL. 93.582,19

PERMANENTE IMObILIZADO
IMóVEIS. 1.389.906,89
MóVEIS E UTENSílIoS. 73.082,84
BIBlIoTECA. 2.000,00
PERMANENTE IMObILIZADO TOTAL. 1.464.989,73
PATRIMôNIO LíQUIDO 2006 TOTAL. 1.558.571,92

PASSIVO: CIRCULAnTE
PATRIMôNIo líQUIdo 2005. 1.472.296,57
SUPERAVIT dE 2006 86.275,35
PATRIMôNIO TOTAL. 1.558.571,92

Campinas, 31 de dezembro de 2.006
dIREToRIA AdMINISTRATIVA

NICODEMOS CLEMENTE SAbARAENSE
Presidente

DONIZETI DE PAULA MOREIRA
1º Tesoureiro

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA
Contador CRC 1 SP - 153.535/o - 1

CoMISSão dE CoNTAS
ALICE ROSA DA SILVA

JOãO ALbERTO UbIALE
HELMUT GALDIKS


