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Outubro de 2019. Ele apontou que estamos gastando os 25% empenhado em Educação 
como previsto na legislação. Informou também o pagamento do Bônus e da Progres-
são Funcional. Informa que é preciso empenhar a verba até Dezembro para ser gasta 
até 31 de Janeiro do ano seguinte. Diz que estão pensando numa planilha mais didática 
dessa prestação de contas e conclui os esclarecimentos sobre as despesas e a Prestação 
de Contas da SME.  3. Aprovação (referendar) Resolução CME - Aprova a RESO-
LUÇÃO CME Nº 01, de  07 de Novembro de 2019;  A Professora Solange pergunta 
se está aprovado a Resolução CME nº 01/2019. Ficou aprovado em unanimidade.   4. 
Atualização da Legislação do CME (Protocolo 15/10/46214).  A Professora Solange 
solicita que a Assessora de Legislação e Normas Educacionais - Lourdes, fale sobre 
este item da pauta. A Lourdes explica que a Assemec solicita por meio da diretoria 
executiva, através de protocolo, a atualização da legislação do CME. Propõe que já 
seja indicado nessa reunião, uma comissão para tratar do assunto. Após será feita uma 
portaria e a nova comissão recupera o trabalho já iniciado com a mesma fi nalidade. A 
Professora Solange abre aos conselheiros que querem retomar esse trabalho e concluir 
o trabalho de revisão da Lei Municipal nº 8.869 e do Regimento Interno do CME e 
elaborar minutas, com propostas de adequações nestes documentos. A comissão fi ca 
constituída pelos seguintes
  Conselheiros: Adriana Lech Cantuária; Cláudio Borges da Silva; Sandra Fernandes 
Leite; Solange Loureiro Pozzuto.  5. SEI 2019.00025418-01 (Referente a Lei Muni-
cipal nº 15766/2019 - Elaboração de Cartaz - Informações - Ciência - Prossegui-
mento).  OProfessor Batista explica do que se trata esse SEI. Trata da Lei Municipal 
15766/2019, que determina a afi xação de cartaz informando os números de telefone, 
os sites e os endereços de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular 
públicos e privados do município de Campinas. Porém a Lei determina que o cartaz 
tenha a dimensão mínima de oitenta por cinquenta centímetros, estamos em tratativa 
solicitando a dimensão de A3, que é o tamanho que normalmente fazemos os cartazes. 
Um cartaz do tamanho solicitado na lei, traria um custo muito grande para a SME. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas, eu  Andréia Cristina Penteado de Carva-
lho Calvo , encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela 
Presidente será publicada em Diário Ofi cial do Município.
 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em segunda 
chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente  ocorrência de casos 
confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das Autorida-
des Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial daSaúde (OMS), 
por vídeochamada, sob o link  https://meet.google.com/trw-xkua-xhx foi realizada a 
Terceira Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano 
de dois mil e vinte ,  sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na 
qualidade de Presidente desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regi-
mental, inicia os trabalhos. A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos 
e agradece a presença. A convocação desta reunião, que será para deliberar a seguinte 
pauta: 1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Plenário de 2020 do Conselho 
Municipal de Educação, que ocorreu em 05 de Março de 2020; 2. Reorganização 
do Calendário Escolar. Presentes os seguintes conselheiros:  Adriana Lech Cantua-
ria , representante titular da SME;  Cláudio Borges da Silva , representante titular do 
Conselho das Escolas;  Flávia Martins Guimarães , representante titular do CMDCA; 
 José Batista de Carvalho Filho , representante titular da FUMEC ; Marcia Maria 
Rocha , representante titular do STMC,  Maria do Carmo Correa Serra Fernan-
des  representante titular da D.E. Oeste,   Nattan Rocha Souza , representante titular 
da UCES;  Sandra Fernandes Leite , representante titular da UNICAMP;  Solange 
Loureiro Pozzuto , representante titular da APEOESP,  Adriana Maria Corder Mo-
linari,  representante suplente da FUMEC,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva , 
representante suplente do CMDCA. Consultoria Técnica: Alenice Marques Mendes e 
Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos. A reunião foi gravada e iniciou-se com o  
 1.  Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Plenário de 2020 do Conselho Mu-
nicipal de Educação. A Profa. Solange pergunta se todos receberam a ata por email e 
se está aprovada. Por unanimidade, os conselheiros presentes aprovam a Ata.  2.  Reor-
ganização do Calendário Escolar. A Profa. Solange solicita pelo menos 3 conselheiros 
para compor uma comissão para trabalhar nisso. A Lourdes explica que é importante a 
manifestação do CME. Luiz pede para que esse plenário foque no Calendário. Explica 
que a nossa organização EAD não é a mesma organização do Estado. Diz que a carga 
horária do professor está vinculado ao trabalho do professor. Pede para que o CME 
faça indicação de como essas 800h serão feitas. Reforça que o CME normatiza o sis-
tema e não o trabalho pedagógico. É preciso ter registro das atividades. No momento 
o canal ofi cial é a Plataforma. Lourdes explica que a Plataforma foi escolhida porque 
é o veículo de registro. A plataforma funciona como um banco de dados. Cláudio: 
Supondo que as 800h em EAD sejam aceitas, a SME dará apoio com Internete e Com-
putador aos alunos? A profa. Solange confi rma o apoio. Diz também que a SME está 
em tratativas com a TV Câmara para o trabalho com a Ed. Infantil pois não sabemos 
até quando será irá essa pandemia. Alexandre fala na semana que vem, estará chegan-
do Chromebooks para todos os professores e Tablets para todos os alunos. A Profa. 
Solange pede quem serão os Conselheiros que participarão da Comissão. Claudio diz 
que é importante a participação do Conselho das Escolas e diz que o seu conselheiro 
suplente, Neudenir pode participar. Adriana Lech se predispõe, assim como Márcia. 
Leila, conselheira suplente do CMDCA também se predispõe. Adriana Molinari, con-
selheira suplente da FUMEC também fará parte. A comissão terá cinco integrantes: 
Adriana Molinari (FUMEC); Adriana Lech (SME); Leila (CMDCA); Marcia (STMC) 
e Neudenir (Conselho das Escolas). As reuniões serão on-line e o Alexandre montará 
a sala pelo meet. Nada mais havendo a tratar, às onze horas, eu Andréia Cristina Pen-
teado de Carvalho Calvo, encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, 
assinada pela Presidente será publicada em Diário Ofi cial do Município.  
 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em segunda 
chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente  ocorrência de casos 
confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das Autorida-
des Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial daSaúde (OMS), 
por vídeochamada, sob o link  meet.google.com/fsz-qnzn-vbh foi realizada a Quarta 
Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano de dois 
mil e vinte ,  sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na qualidade de 
Presidente desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regimental, inicia 
os trabalhos. A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos e agradece 
a presença. A convocação desta reunião, que será para deliberar a seguinte pauta: 1. 
- Informes sobre o GT de Calendário do Ensino Fundamental. Presentes os seguintes 
conselheiros:  Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular do SINPRO,   

Adriana Lech Cantuaria , representante titular da SME;  Cláudio Borges da Silva , 
representante titular do Conselho das Escolas;  Edmilson Ricardo Gonçalves  ,   repre-
sentante titular da PUC-Campinas,  Flávia Martins Guimarães , representante titular 
do CMDCA ; Marcia Maria Rocha , representante titular do STMC,  Maria do Car-
mo Correa Serra Fernandes  representante titular da D.E. Oeste,   Nattan Rocha 
Souza , representante titular da UCES;  Sandra Fernandes Leite , representante titular 
da UNICAMP;  Adriana Maria Corder Molinari,  representante suplente da FU-
MEC,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva , representante suplente do CMDCA. 
Consultoria Técnica: Alenice Marques Mendes e Maria de Lourdes Cardoso da Silva 
Santos. Justifi cou a ausência  José Batista de Carvalho Filho , representante titular da 
FUMEC. A reunião foi gravada e iniciou-se com o   1.  -Informes sobre o GT de Ca-
lendário do Ensino Fundamental. A Profa. Solange inicia a reunião com informes da 
Reunião Frente Parlamentar de Educação do Congresso Nacional em que participou, 
representando da Frente Nacional de Prefeitos. Participaram dessa reunião todos os 
Órgãos Nacionais de Educação do país, CONSED, UNDIME, a própria Frente Par-
lamentar, muitos outros. 1º informe: Previsão, que é preocupante, é o colapso fi nan-
ceiro todas as redes de ensino (privada e pública), a previsão de queda de arrecadação 
nas três esferas é de 30% (trinta porcento). No cenário de Campinas, a previsão para 
Maio é em torno de 8%, nós estamos com expectativa aí de 7%, sabemos que isso vai 
ampliar o problema pois temos a queda da arrecadação e o aumento das despesas da 
Educação. É um problema sério. Teremos um migração muito grande dos alunos da 
rede privada para a rede publica. Já estamos sentindo na nossa rede e isso está sendo 
no Brasil todo. Outra grande preocupação é a Evasão Escolar. A UNDIME propôs e foi 
aceito, a Frente Parlamentar vai dar continuidade na construção de protocolo nacional 
de Retorno às aulas e o fi nanciamento dessa volta. A Deputada Paula Belmonte, disse 
em reunião que a Frente Parlamentar está preparando um PL de como as Secretarias 
vão atender novas matrículas. Para acompanhar é PL 2019/20 e por fi m que o MEC 
estabeleça uma Política Pública de suporte à Estados e Municípios. Uma rede de ajuda 
e proteção para a Educação. A orientação é que todos sigamos juntos. Cláudio fala que 
a Comissão responsável pela apreciação do PECIMem Campinas, tinha o prazo para 
entregar o relatório até o dia 09 de Junho de 2020. Pede uma prorrogação do prazo. A 
profa. Solange abre para votação, e por unanimidade os Conselheiros presentes fi cam 
de acordo com a Prorrogação de prazo solicitada pelo conselheiro Cláudio. A Profa. 
Solange abre a palavra para o Diretor do Departamento Pedagógico que faz o informe 
do GT. Esse grupo se ocupou em pensar em diretrizes para a elaboração do Calendário 
para o Ensino Fundamental regular e para a educação de Adultos. Foi elaborado um 
relatório que está sendo discutido em diversos coletivos no intuito de coletar propos-
tas. Falta terminar um relatório para a Educação Integral. Tem uma demanda de alguns 
coletivo, de uma ampliação do mínimo das horas dedicadas às atividades complemen-
tares. A Profa. Solange diz que temos um outro cenário. Que num primeiro momento 
ela também aprovou o limite de 15% das horas, mas que precisamos nos adaptar para 
que nem alunos e nem professores saiam prejudicados em decorrência da Pandemia. 
Flavia propõe o estudo, considerando o tanto que os professores da nossa Rede e de 
outras estão trabalhando. Reconhecer esse trabalho. Claudio sugere a participação do 
coletivo de Docentes. Solange diz que irá propor um reunião extraordinária para dis-
cussão da alteração do percentual de horas. Claudio diz que terá que conversar com 
o Conselho das Escolas e pede para que essa reunião não seja em uma extraordinária 
pois precisa de tempo para discutir e trazer as contribuições dos grupos que representa. 
Cláudio pede para abrir para votoção dos Conselheiros, se haverá uma reunião extra-
ordinária ou será em reunião ordinária. Seis conselheiros votam por reunião extraor-
dinária e três conselheiros por reunião ordinária. Informo que estarei vendo a data da 
Reunião Extraordinária com a Professora Solange e enviarei a convocação ao grupo. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas, eu Andréia Cristina Penteado de Carvalho 
Calvo, encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela Pre-
sidente será publicada em Diário Ofi cial do Município. O link da gravação da reunião 
https://bit.ly/38atSm1
 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos dois dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em segunda 
chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente  ocorrência de casos 
confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das Autorida-
des Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial daSaúde (OMS), 
por vídeochamada, sob o link  meet.google.com/orb-yqvc-uzc foi realizada a Quinta 
Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano de dois 
mil e vinte ,  sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na qualidade de 
Presidente desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regimental, inicia 
os trabalhos. A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos e agradece 
a presença. A convocação desta reunião, que será para deliberar a seguinte pauta: 1. 
Revisão daResolução CME Nº 01, de 16 de Abril de 2020. Presentes os seguintes 
conselheiros:  Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular do SINPRO,   
Adriana Lech Cantuaria , representante titular da SME;  Cláudio Borges da Silva , 
representante titular do Conselho das Escolas;  Flávia Martins Guimarães , repre-
sentante titular do CMDCA ; José Batista de Carvalho Filho,  representante titular 
da FUMEC ; Marcia Maria Rocha , representante titular do STMC,  Nattan Rocha 
Souza , representante titular da UCES; Neudenir Pereira dos Santos , representante 
suplente do Conselho das Escolas;  Suely Fátima de Oliveira , representante suplen-
te da APEOESP. Consultoria Técnica: Alenice Marques Mendes e Maria de Lourdes 
Cardoso da Silva Santos. A reunião foi gravada e iniciou-se com o   1.  Revisão daReso-
lução CME Nº 01, de 16 de Abril de 2020. A Profa. Solange inicia que a pauta é única 
e diz que a posição dela continua sendo a mesma, nada substitui a aula presencial, 
nada substitui escola presencial. Flávia diz que para o CMDCA, é importante rever 
a porcentagem da resolução. Luiz diz, que conforme já indicado na reunião passada, 
há a necessidade de ampliação da porcentagem de horas. Flávia e Cláudio sugerem 
que seja feito uma comissão para avaliar essa alteração da Revisão. Abre votação 
para se é a favor da comissão. Adelaide formaliza um requerimento para que a SME 
apresente os dados de acesso dos alunos nessa Plataforma. Por Unanimidade, os con-
selheiros são favoráveis à Comissão. Conselheiros que quiseram compor a comissão: 
Flávia (CMDCA); Suely (APEOESP), Márcia (STMC), Natan (UCES) e Neudenir 
(Conselho das Escolas). Flávia propõe encontros de duas vezes por semana, pois será 
um trabalho intensivo. Nada mais havendo a tratar, às onze horas, eu Andréia Cris-
tina Penteado de Carvalho Calvo, encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos 
presentes, assinada pela Presidente será publicada em Diário Ofi cial do Município. O 
link da gravação da reunião https://drive.google.com/fi le//1ELXn3cBm2JGIgeW0Ut
i2OQTPSk0C9y_X/view
 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em se-
gunda chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente  ocorrência 
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de casos confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das 
Autoridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial daSaúde 
(OMS), por vídeochamada, sob o link  meet.google.com/vai-ziyn-man, a Presidente 
do Conselho Municipal de Educação, Profa.   Solange Villon Kohn Pelicer , verifi ca 
a inexistência de Quórum Regimental e após a segunda chamada, suspendeu a Reu-
nião. Por disposição regimental, anotam-se os presentes e as justifi cativas de ausência. 
Conselheiros presentes:   Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular 
do SINPRO,   Cláudio Borges da Silva , representante titular do Conselho das Escolas; 
 Edmilson Ricardo Gonçalves ,  representante titular da PUC- Campinas. Consultoria 
Técnica: Alenice Marques Mendes e Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos.  
 

 ANDRÉIA CRISTINA PENTEADO DE CARVALHO CALVO 
 Secretária Executiva 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em se-
gunda chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente  ocorrência 
de casos confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das 
Autoridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por vídeochamada, sob o link  meet.google.com/hsm-jmxy-xtn foi realizada 
a Sétima Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano 
de dois mil e vinte ,  sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na 
qualidade de Presidente desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regi-
mental, inicia os trabalhos. A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos 
e agradece a presença. A convocação desta reunião, que será para deliberar a pauta 
única: 1. - Relatório da Comissão do CME de Campinas, constituída para a análise 
do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM).  Presentes os seguintes 
conselheiros:  Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular do SINPRO,   
Adriana Lech Cantuaria , representante titular da SME;  Cláudio Borges da Silva , 
representante titular do Conselho das Escolas;  Flávia Martins Guimarães , repre-
sentante titular do CMDCA ; Marcia Maria Rocha , representante titular do STMC, 
 Nattan Rocha Souza , representante titular da UCES;  Sandra Fernandes Leite , re-
presentante titular da UNICAMP;  Adriana Maria Corder Molinari,  representante 
suplente da FUMEC,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva , representante su-
plente do CMDCA;  Suely Fátima de Oliveira , representante suplente da APEOESP. 
Consultoria Técnica: Alenice Marques Mendes e Maria de Lourdes Cardoso da Silva 
Santos. Justifi cou a ausência  Edmilson Ricardo Gonçalves  ,   representante titular da 
PUC-Campinas ; Maria do Carmo Correa Serra Fernandes  representante titular 
da D.E. Oeste. A reunião foi gravada. Iniciou-se com o   1.  - Relatório da Comissão 
do CME de Campinas, constituída para a análise do Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares (PECIM).  A Profa. Solange inicia a reunião esclarecendo que as 
Reuniões do CME acontecem sempre às oito horas e trinta minutos em primeira cha-
mada e às nove horas em segunda chamada. O conselheiro Cláudio fala que solicitou 
ainclusão nesta pauta do tema da reunião anterior que foi cancelada: Protocolos e 
proposta de retorno às aulas presenciais da SME Campinas. A profa. Solange explica 
que a pauta dessa reunião era muito extensa, pois trata-se de um documento longo e 
propõe um Reunião Extraordinária pra tratar do assunto.  Propõe a data de dezessete 
de setembro, que é aceita por todos os presentes. Cláudio convida a Profa. Solange 
para participar da Reunião do Conselho das Escolas, neste sábado, dia cinco de se-
tembro. A Profa. Solange diz que se conseguir irá sim, mas já tinha um compromisso 
pessoal preestabelecido. Inicia a apresentação do relatório da comissão pelo relator 
Cláudio com a participação de todos os membros da comissão. A Conselheira Suely, 
parabeniza a comissão pelo estudo e apresentação do relatório e solicita que seja in-
cluído no documento que além da consulta pública, houve também a votação e essa foi 
interrompida por causa da liminar. Nesse dia dois Conselheiros da APEOESP foram 
presos, levados pelos guardas municipais para delegacia, por ação dos manifestan-
tes favoráveis à implantação desse projeto. Dr. Rodrigo pede a palavra. Parabeniza 
a Comissão pelo documento. Diz que a Rede Pública Municipal é reconhecidamente 
uma rede muito valorosa, é referência e não faz sentido implantar uma Escola Cívico 
Militar na rede pública. Finaliza sua fala dizendo que o Ministério Público está de 
portas abertas. Cláudio sugere que seja incluído o que a Suely pede na cronologia, e se 
ela estiver de acordo, o parecer pode ser votado ainda hoje. Os membros da comissão 
acatam a sugestão do conselheiro Cláudio e a professora Solange abre a plenária para 
a aprovação do Parecer. Tivemos oito votos favoráveis ao Parecer e uma  abstenção. 
A Profa. Solange parabeniza a comissão pelo trabalho. Diz que este Conselho e o 
Conselho das Escolas já tem uma sala para reuniões no NAED Norte. Diz também 
que será necessário escolher um Vice-Presidente para o CME. Sandra pede a palavra 
e esclare sobre a Indicação de um membro do CME para ser representante no Comitê 
de Ética da Unicamp. A Profa. Solange pergunta se alguém quer se candidatar a Vice-
-presidente do CME e para ser Representante do CME no Comitê de Ética. Como 
ninguém se candidatou, estaremos recebendo por email as intenções até a próxima 
reunião ordinária que será no dia 1º de Outubro. Nada mais havendo a tratar, às onze 
horas, eu Andréia Cristina Penteado de Carvalho Calvo, encerrei a presente lavra, 
que após aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente será publicada em Di-
ário Ofi cial do Município. O link da gravação da reunião https://drive.google.com/
fi le/d/1AKXvje9mBl2H8GU4X8-Vj3iQV2FhbcCC/view?ts=5f601f62
 

   

 PORTARIA NAED SUL N°025, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2020 

  
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Sul, fundamentado no Inciso III, Art. 3º da Resolução SME/
FUMEC nº 04, de 18 de Julho de 2007,  considerando a Resolução SME nº 18, de 28 
de novembro de 2018, o Comunicado SME nº 171, de 06 de dezembro de 2019 e o 
Comunicado SME nº 071, de 29 de abril de 2020, expede a seguinte Portaria:
  Art. 1° Fica homologado o adendo/2020 do Projeto Pedagógico da escola privada 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR(Filial), CNPJ 01.752.400/0002-05, 
situada na Rua Mineiros do Tietê, nº 144, CEP 13050-450, Vila Pompéia, no Municí-
pio de Campinas, Estado de São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino 
de Campinas.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao início do ano letivo de 2020.
 

 Campinas, 06 de outubro de 2020 
 AZIZ JULIO SALLES RAMOS 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
   

 PORTARIA NAED SUL N°026, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2020 

  
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Sul, fundamentado no Inciso III, Art. 3º da Resolução SME/
FUMEC nº 04, de 18 de Julho de 2007,  considerando a Resolução SME nº 18, de 28 
de novembro de 2018, o Comunicado SME nº 171, de 06 de dezembro de 2019 e o 
Comunicado SME nº 071, de 29 de abril de 2020, expede a seguinte Portaria:
  Art. 1° Fica homologado o adendo/2020 do Projeto Pedagógico da escola privada 
TEMPO DE EDUCAR ESCOLA INFANTIL S/S LTDA-ME, CNPJ 04.675.338/0001-
02, situada na Rua Bartira, nº 64, CEP 13044-340, Vila Ipê, no Município de Campi-
nas, Estado de São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao início do ano letivo de 2020.
 

 Campinas, 06 de outubro de 2020 
 AZIZ JULIO SALLES RAMOS 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

 Processo Administrativo Nº 2020.00000498-35
  Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
  Pregão Eletrônico: 022/2020

  Objeto: Registro de Preços para Contratação de SERVIÇOS GRÁFICOS E  DIA-
GRAMAÇÃO com vistas à confecção de cartazes, folders, certifi cados,  panfl etos, 
cartões de visita, banner em lona, fi cha de matrícula e  diários de classe, conforme as 
especifi cações constantes no ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA.

  Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME , com fulcro na Ata de 
Registro de Preços nº 26/2020, no valor de R$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais 
e vinte centavos).

  À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos 
e para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PORTARIA FUMEC Nº 62/2020 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para  Educação Comunitária - FUMEC, no 
uso das atribuições do seu cargo,  considerando o disposto na Resolução FUMEC nº 
03/2018, de 05 de abril de  2018, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória 
do Servidor  no âmbito da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FU-
MEC,  considerando o Parecer nº 12/2020, da Comissão Permanente de Avaliação  
Probatória,
 RESOLVE: 
 Artigo 1º  Homologar a aquisição de estabilidade do servidor  Isaque Squarizi Carri-
lio ,  matrícula nº 10581, no cargo de Professor Substituto de Educação  Profi ssional, 
do quadro permanente de pessoal da Fundação Municipal para  Educação Comunitá-
ria - FUMEC, a partir de 27 de julho de 2020, conforme  cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação.
 Artigo 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 06 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

  
  Protocolo: 2015/03/24980
  Interessado: IGL SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP
  Inscrição Municipal: 172.304-9

  Assunto: Solicitação de Repetição de Indébito Tributário 
  DECIDO:AUTORIZAR  a RESTITUIÇÃO  do crédito total apurado de 11.624,4896 
UFIC, reconhecido nos termos da decisão do Departamento de Receitas Mobiliárias 
publicada no Diário Ofi cial do Município de 19/12/2019, decorrente do recolhimento 
indevido, por duplicidade, para o ISSQN - Homologação - Apuração Mensal, referen-
te serviços Prestados nos meses de competência 01/2013 e 03/2013 a 11/2013, lan-
çados para a Inscrição Municipal 172.304-9, e conforme proposta da Coordenadoria 
Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária - DCCA, nos moldes do 
artigo 170 da Lei Federal 5.172/66 - CTN e artigos 43 e 45 da precitada Lei Municipal 
13.104/2007.
 

 Campinas, 06 de outubro de 2020 
 TARCISIO CINTRA 

 SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
  Protocolo: PMC.2016.00006972-00 
 Interessada: Secretaria Municipal de Finanças 
  Diante dos elementos constantes no presente processo, bem como das  manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, documentos  precedentes, AUTORIZO:
  1 - A prorrogação do Termo de Contrato nº 90/18, celebrado com a  SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA, com a fi nalidade de contratação de serviços  gráfi cos de con-


