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do Devedor (ou Valor Residual) será calculado com os acréscimos previstos na legis-
lação aplicável, bem como com a reincorporação integral dos benefícios concedidos.

DOCUMENTO CONTRIBUINTE

424698/2014 REGINALDO DE CARVALHO

425019/2014 EDSON JOSE DE CAMARGO

425131/2014 JULIO CESAR FATARELI

426423/2014 LAERTE ZAGO

427064/2014 MARISA FELIX TEIXEIRA ALTOMANI

432124/2014 AMANDA CRESCENZIO ZANDONA

432227/2014 JOSE ADEMAR SACCHI JUNIOR-CAMPINAS-ME

433113/2014 JC REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

433139/2014 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA

433203/2014 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE CAMPINAS LTDA

 Campinas, 12 de abril de 2018 
 CÉLIA ALVAREZ GAMALLO PIASSI 

 Procuradora do Município respondendo pela Procuradoria Fiscal 

SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA 472 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às 10h, 
realiza-se no Planetário - Parque Portugal - Portão 07, a quadringentésima septuagé-
sima segunda reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas 
- Condepacc sob a presidência de Claudiney Rodrigues Carrasco e com a presença 
dos seguintes conselheiros: Walquiria Sonatti, titular do Gabinete do Prefeito - Rogé-
rio da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo, - Monna Hamssi Taha, 
titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Maria 
Eduarda Losi Gonçalves, suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - 
Maria Eugênia Mobrice, titular da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento 
Sustentável - Daisy Serra Ribeiro, titular da Coordenadoria Setorial do Patrimônio 
Cultural - Rosângela Aparecida de Figueiredo, titular da Secretaria Municipal de Edu-
cação - Marcela Bonetti, titular de Museologia - Marcelo Alexandre Juliano, Douglas 
Ellwanger, titular e suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil I.A.B - Emerson 
Neves Ferreira, suplente da Pontifícia Universidade de Campinas - PUCC - Fernando 
Pina Figueiredo, Reinaldo Rigitano, titular e suplente do Centro de Ciências, Letras e 
Artes - Sérgio Galvão Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e Artes - Re-
gina Márcia Moura Tavares, titular da Academia Campinense de Letras - João César 
Galvão, titular da Associação Campineira de Imprensa - Sinval Roberto Dorigon, ti-
tular da HABICAMP - Associação Regional de Habitação - Cláudia Quintino Araújo, 
suplente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de SP. - Sinduscon 
- João Manuel Verde dos Santos, titular da Associação Regional de Escritórios de Ar-
quitetura - AREA - Edinelson Brizotti, titular do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis - CRECI - Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Campinas - AEAC -Olga R. de Moraes Von Simson, titular do Institu-
to Histórico, Geográfi co e Genealógico de Campinas - IHGGC -Heloisa Ribeiro dos 
Santos, suplente da Associação Comercial e Industrial de Campinas- ACIC - Daniela 
Maria Zavan Santieff, titular do Conselho Municipal de Cultura -Adriano Tosoni da 
Eira Aguiar, titular o Instituto Agronômico de Campinas, - Herberto Aparecido Gui-
marães, conselheiro emérito e vice-presidente.
O presidente, Claudiney Rodrigues Carrasco inicia a reunião comentando que a pauta 
apresenta poucos assuntos, mas grandes avanços nas questões relacionadas ao patri-
mônio imaterial que começou em 2013 com a primeira lei e trata-se de um trabalho 
que exige um grande envolvimento da equipe técnica. Por conta disso, deixamos um 
bom espaço da reunião para a conselheira Marcela Bonetti que está se dedicando mui-
to a este trabalho. Informou que a Folia de Reis em Campinas, realizada no mês de 
janeiro, foi um trabalho também feito pela conselheira Marcela Bonetti que uniu as 
companhias, acompanhou e cuidou da chegada de todos. Informou que o trabalho 
será editado e transformado em documentário. Concluiu dizendo que é um grande 
passo para Folia de Reis em Campinas. EXPEDIENTE:  Apreciação da Ata 471. O 
presidente, Claudiney Carrasco coloca para apreciação a Ata 471 e diz que não houve 
alteração. A ATA 471 é colocada em votação e  APROVADA pela maioria com (02) 
duas abstenções.  Continuou agradecendo a ACIC pela cartilha " remanescentes para 
padronização da fachada das ruas do Centro Histórico de Campinas e traçados 
urbanos e caminhos remanescentes dos distritos de Sousas e Joaquim Egidio"  feita 
em conjunto com a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural e diz que a cartilha 
deverá ser digitalizada e colocada nas páginas eletrônicas de interesse público. OR-
DEM DO DIA: a - Eleição de Vice-presidente.  O presidente, Claudiney Carrasco 
informa que temos que fazer a eleição para vice-presidente e pede que quem quiser se 
candidatar se candidate, indica o conselheiro Herberto Guimarães como candidato, e 
acrescenta que estamos abertos a outros nomes. Pergunta se há mais algum candidato. 
Ninguém se manifesta. Então diz que vamos fazer uma eleição por aclamação do 
conselheiro Herberto Guimarães para mais um mandato, passando a palavra para con-
selheira Marcela Bonetti que fará a apresentação do item b da pauta. b - Protocolado 
n°. 17/10/40041 PG.  Interessado: Regina Márcia Moura Tavares. Assunto: solicitação 
de registro do bem de natureza imaterial "Prática de Brincadeiras Tradicionais de Rua 
no município de Campinas", como patrimônio cultural do município de Campinas -
Lei nº. 14701/2013  - Livro das Formas de Expressão. Apresentação feita por Marcela 
Bonetti.
Introdução da apresentação do parecer das brincadeiras 
Sobre as ações do patrimônio imaterial em Campinas, que se iniciam em 2013, além 
dos bens registrados, o Programa Municipal do Patrimônio Imaterial (PMPI) reali-
za duas ações com o órgão federal do patrimônio, o IPHAN, oPlano Municipal de 
Salvaguarda do Jongo Dito Ribeiro, o Jongo no Sudeste é um patrimônio nacional e 
a comunidade Dito Ribeiro, registrada no município de Campinas em 2013 teve a 1ª 
reunião para elaboração do Plano com participação do IPHAN (Departamento de 
Patrimônio Imaterial -DF e Superintendência Regional de SP), que nesse processo 
reconhece Campinas como o 1º município do Brasil a realizar um plano municipal de 
um bem e acompanha as ações, serão 8 encontros, apoiados por recursos do PROAC 
da Secretaria estadual de Cultura.
Asegundaação é a Casa do Patrimônio, no Centro Cultural Casarão, em Barão Ge-
raldo, cujo processo já aprovado na Secretaria de Assuntos Jurídicos da PMC foi 
enviado ao IPHAN, já recebeu parecer favorável da Superintendência de SP e tramita 
no departamento jurídico do órgão.A Casa do Patrimônio Municipal será a primeira 

do Brasil e com a supervisão da Casa do Patrimônio de São Luiz do Paraitinga/
IPHAN
As ações realizadas em conjunto com o IPHAN corroboram em aprimorar as ações 
municipais e transferem Know How da esfera federal, com sua política consolidada 
na temática e ao mesmo tempo, auxilia o órgão federal na capilaridade de sua atua-
ção, reafi rmando a troca de experiências entre as duas instâncias e consolidada pelo 
Acordo de Cooperação Técnica em andamento.
Apresentação
Parecer técnico conclusivo sobre Solicitação de Registro como Patrimônio Cultural 
Imaterial
Objeto: Brincadeiras tradicionais de rua no município de Campinas
Indicação de Registro no Livro das Formas de Expressão
Protocolo: 17/10/40041
Pesquisa sobre a presença da prática cultural das "Brincadeiras tradicionais de rua" 
no município de Campinas, solicitação de Registro feita pela Conselheira Regina 
Márcia Tavares de Moura, realizou-se uma pesquisa bibliográfi ca e estudos de caso 
de locais no município em que ocorrem a prática referida na atualidade e se atende 
aos critérios do Programa Municipal de Patrimônio Imaterial.
Utilizou-se como referência para avaliar a presença da brincadeira tradicional de 
rua os espaços estruturados em que ocorrem as atividades, a seguir:
EMEF Ângela Cury Zakia em Sousas, um trabalho consistente e permanente com as 
turmas de 1º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, com crianças entre 6 e 7 anos. 
Deste trabalho foi feito um livro - Que brincadeira é essa(Campos, C.M. e Campos, 
P.C. 2014)
Centro Cultural Casarão, equipamento da Secretaria de Cultura em Barão 
Geraldo,projeto permanente chamado Quintal do casarão, em que as crianças da 
localidade brincam livremente.
A rua de outrora não existe mais, pelo menos não da mesma forma, porém as adapta-
ções e variações do espaço público confi guram outra relação com o bem e colaboram 
para as adaptações.
Há variações em relação às classes sociais, aos bairros periféricos em relação a 
áreas centrais, urbano X rural, entre outras, como gênero e idade, entretanto, o fato 
avaliado, por meio do programa municipal de patrimônio imaterial, através da Lei 
14.701/2013, e que segue no mesmo sentido das políticas estabelecidas nacional e 
mundialmente, trata sobre a presença da prática cultural do Brincar, por meio de 
Brincadeiras tradicionais de rua e os respectivos artefatos, os brinquedos.
O caráter de tradição se confi gura na relação de avós com netos, ou mesmo na trans-
missão horizontal, entre pares, crianças mais velhas para as mais novas e vice versa e 
entre tantas outras relações afetivas e familiares possíveis, com a transmissão oral de 
formas de brincadeiras e jogos, parlendas e construção de brinquedos.
Proposições para ações de salvaguarda
Proposta de plano de salvaguarda, no sentido de planejar e executar ações que viabi-
lizem a promoção, a valorização e a continuidade da prática, objeto de Registro, em 
uma interlocução continuada entre Estado e Sociedade, consideramos
- Fomentar as ações existentes nos espaços relacionados por meio de ações estrutu-
radas do poder público e sociedade;
- Digitalizar os arquivos da pesquisa da professora Regina Márcia Tavares de Moura, 
autora da solicitação de Registro e disponibilizar no sítio eletrônico do patrimônio 
cultural da prefeitura de Campinas;
- Participar do dia Mundial do Brincar e suas ações, junto à Aliança Pela Infância e 
Associação Internacional do Brincar;
- Inserir a pauta da brincadeira tradicional de rua no Plano da Infância do município.
Durante a apresentação o presidente Claudiney Carrasco pede a palavra e fala sobre a 
importância deste Conselho no Brasil. Ressalta que foi ao lançamento da salvaguarda 
do Jongo Dito Ribeiro, onde encontrou-se com representantes do IPHAN que 
reconhecem Campinas como uma das cidades pioneiras em Patrimônio Imaterial e diz 
que temos que nos orgulhar do nosso conselho que é pioneiro e referência não só a 
nível estadual, mas no Brasil. A conselheira Rosângela Ap. de Figueiredo diz que 
Regina Marcia Moura Tavares doou 250 livros para as escolas e questiona onde estão 
os livros. O presidente Claudiney Carrasco diz que precisa dessa salvaguarda nas 
escolas. Informa que a sra. Lea Ziggiati Monteiro, do Conservatório Carlos Gomes 
tem um museu infantil, MUBAI- Museu Brasileiro de Arte Infantil, e que talvez fosse 
importante resgatar e se ela estiver disposta, como plano de salvaguarda, transformar 
esse acervo em um museuzinho. Após a apresentação da conselheira Marcela Bonetti, 
a conselheira Regina Márcia Moura Tavares fala sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento da criança, desenvolvimento este que ocorre em vários aspectos da 
vida e que se dá muitas vezes no nível do simbólico, permitindo o arquivamento, em 
áreas do cérebro, de informações importantes que poderão ser acessadas no futuro, 
quando o sujeito estiver em face de situações análogas às vividas na brincadeira. Diz 
que, hoje, a neurociência está evidenciando e explicando melhor este mecanismo. 
Explica sobre como as relações de amizade e o brincar de mãos dadas, cantando em 
roda, fortalece o sentimento de que a união é importante para a sobrevivência e o bem 
estar das comunidades e sociedades humanas. Também, que os "trava-língua" são 
uteis para exercitar a musculatura da face, responsável pela emissão de sons perfeitos 
e fala articulada. O presidente, Claudiney Carrasco diz que precisa dessa salvaguarda 
nas escolas. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares informa que está fazendo um 
levantamento de seus livros e que lançará um site: reginamarcia.com.br. O presidente, 
Claudiney Carrasco sugere juntar todo o material da conselheira Regina Márcia 
Moura Tavares para ser disponibilizado no sitio eletrônico do patrimônio cultural da 
Prefeitura de Campinas para salvaguarda. A conselheira Regina Marcia cumprimenta 
a técnica da CSPC pela apresentação e justifi ca que o que a motivou, o interesse em 
desenvolver esse trabalho surgiu quando era conselheira do CONDEPHAAT, entre 
1988-1992. Participava toda segunda feira de reuniões de tombamento de prédios, 
espaços físicos e, como antropóloga, questionava a questão do patrimônio brasileiro 
tombado ser só o construído, ou preferencialmente, aquele de pedra e cal. Patrimônio 
de um povo, diz, vai muito além do construído, são bens imateriais tais como a língua, 
as crenças, os usos e costumes que dão signifi cado à vida humana.O presidente 
Claudiney Carrasco recomenda o livro Homo Ludens do autor Johan Huizinga por ser 
fascinante, um guia de vida, e explica se tratar de um tipo de relação humana com o 
mundo que permeia toda a vida. O conselheiro Sérgio Caponi enfatiza que tudo tem 
um lado imaterial. Diz que Campinas tem grandes artistas como Carlos Gomes que 
tem no momento histórico uma cidade que sabe ouvir. Lamenta a desatenção 
semicircular da Prefeitura Municipal de Campinas para com o patrimônio imaterial. 
Coloca como alerta a necessidade de incentivar essas brincadeiras. O conselheiro João 
Manuel Verde fala a respeito da criatividade e da difi culdade com os alunos quando se 
fala de criatividade, explica que antes as crianças brincavam, faziam brinquedos, as 
meninas faziam roupas para as bonecas, os meninos faziam pipas e conclui que hoje 
eles compram prontos, o aluno quer a receita. E que essa questão do resgate da 
brincadeira tem que começar pela escola, através dos brinquedos. O presidente 
Claudiney Carrasco diz que esse tipo de ação tem uma abordagem feita no passado. O 
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brincar nesse plano de salvaguarda tem que se olhar as diferentes classes sociais, a 
geração de hoje é uma geração que pai tem que fi car grudado no fi lho. O envolvimento 
da família é fundamental. Passa a palavra para Regina Márcia diz que, nesse sentido, 
ao fazer a pesquisa montou uma amostra dos bairros de classe A, B, C e D, 
estatisticamente signifi cante. Dentro dos bairros sorteou ruas, dentro das ruas sorteou 
casas e diante dessas foram feitas as observações das crianças brincando. Informa que 
foi uma pesquisa participante, método antropológico, com duração de 02 anos. Houve 
muito envolvimento do curso de Educação Física da Universidade, bem como da 
Psicologia participando da coleta de material com equipes de observação. Vários 
professores foram envolvidos e se observou que nos bairros classe A as crianças não 
vão pra rua e a brincadeira é substituída por esportes, basicamente. Nos bairros de 
classe B e C as crianças brincam muito mais. Regina Márcia fala, ainda, que a rua é o 
espaço de socialização do sujeito. Tivemos dois encontros Latino Americano de 
Brinquedos e Brincadeiras. A Revista "Artesanias de América" da OEA dedicou o nº 
44 a esse meu trabalho, a Unesco em 1990 deu ao projeto o selo de "Década Cultural 
Mundial". Concluiu dizendo que precisamos de políticas públicas, reservando espaços 
públicos onde as crianças possam brincar livre e criativamente. Ney diz que temos que 
propor medidas para salvaguarda, medidas que fomentem a salvaguarda. A conselheira 
Walquiria Sonatti parabenizou o estudo e disse que uma proposta seria ocupar estes 
espaços. O conselheiro Herberto Guimarães parabenizou a ideia e o estudo da Profª 
Regina Márcia dizendo que envolve o lúdico e a criança. Sugere que dentro dos 
estudos se faça um movimento de conscientização dos pais, uma ação dentro da 
salvaguarda. A Conselheira Regina Márcia diz que quando doou o material não o fez 
para que seja matéria curricular. Já constatou que, em algumas escolas as crianças 
estão deixando o celular para ir brincar no recreio. Insiste que há necessidade de 
políticas públicas para se recuperar o espaço da rua, e continua dizendo que fomos 
expulsos dela para alocarmos carros e ladrões. Ney faz uma ressalva que quando 
entramos na Secretaria de Cultura uma das nossas metas era promover eventos para 
trazer as pessoas para as ruas e praças e hoje a Praça Carlos Gomes está ocupada pela 
população. A conselheira, Heloisa Ribeiro dos Santos propõe se reunir com Sesi, Sesc 
e Acic incluindo as brincadeiras de rua no Dia do brincar. O presidente Claudiney 
Carrasco completa dizendo que podemos fazer uma edição especial na Rua Francisco 
Glicério para brincadeiras de rua e solicita à Daisy que providencie um documento do 
Condepacc para inserir brincadeiras de rua no fi nal de semana da brincadeira. A 
conselheira Marcela Bonetti coloca que a Aliança para Infância pode colaborar e a 
pedido do presidente Claudiney Carrasco se propõe a pesquisar sobre a legislação. O 
presidente Claudiney Carrasco retoma a pauta e coloca em votação o parecer da 
conselheira Marcela Bonetti sobre a solicitação de registro do bem de natureza 
imaterial "Prática de Brincadeiras Tradicionais de Rua no município de Campinas", 
como patrimônio cultural do município de Campinas - Lei nº. 14701/2013  - Livro das 
Formas de Expressão. O Conselho aprova por unanimidade. CIÊNCIA DO 
CONSELHO: (ficando aberto para vistas de Conselheiros na CSPC por 05 dias). 
01 - Comunicado nº 01/2018 - Retificação da Resolução nº 119 de 22/04/2012, 
 publicada no Diário Ofi cial do Município em 11/04/2012. - Imóvel à Rua João Caetano 
Monteiro s/nº. - QT. 5605 - QD B - Parque Xangrilá (Casa da Escritora Hilda Hilst) 
por ter havido alteração por parte da Prefeitura no endereço do imóvel, passando a ser 
Rua João Caetano Monteiro n°. 359. O Conselho referenda ciência  ao Comunicado 
nº 01/2018 - Retifi cação da Resolução nº 119 de 22/04/2012, publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 11/04/2012.  -  Imóvel à Rua João Caetano Monteiro s/nº. - 
QT. 5605 - QD B - Parque Xangrilá (Casa da Escritora Hilda Hilst)por ter havido 
alteração por parte da Prefeitura no endereço do imóvel, passando a ser Rua João 
Caetano Monteiro n°. 359. 02 - Protocolado n°. 18/10/1952 PG.  Interessado: 
Condephaat. Assunto: Tombamento pelo Condephaat do Centro de Convivência 
Cultural, publicado em DOE em 23/12/2017 (Processo de Tombamento nº. 013/01, 
Resolução nº. 067, Imóveis da Região do Cambuí - Conjunto Arquitetônico do Cambuí 
- Centro de Convivência Cultural e Praça Imprensa Fluminense s/nº, Condepacc). O 
Conselho referenda ciência  ao tombamento pelo Condephaat do Centro de 
Convivência Cultural, publicado em DOE em 23/12/2017 (Processo de Tombamento 
nº. 013/01, Resolução nº. 067, Imóveis da Região do Cambuí - Conjunto Arquitetônico 
do Cambuí - Centro de Convivência Cultural e Praça Imprensa Fluminense s/nº, 
Condepacc). REFERENDO DO CONSELHO aos pareceres favoráveis da CSPC 
(ficando aberto para vistas de Conselheiros na CSPC por 05 dias). 03 - Protocolado 
n°. 1987/0/06279.  Interessado: Evaldo de Paula Pisani. Assunto: solicitação para 
regularização de uma Torre Auto-suportada à Rua Orlando Carpino n°. 338, lote 34, 
QT. 430, Jardim Chapadão, área envoltória do Castelo D'Água (Torre do Castelo Vitor 
Negrete), Processo de Tombamento n°. 002/1998, Resolução n°. 70/2008. O Conselho 
referenda e aprova  conforme parecer favorável da CSPC, pois a antena não traz 
óbice a visibilidade do bem tombado e já se encontra no local desde 1987, conforme 
autos do Processo. A solicitação é de reparos e regularização.  04 - Protocolado n°. 
17/14/5200.  Interessado: Kalunga Comércio e Indústria Gráfi ca Ltda. Assunto: 
solicitação de autorização de publicidade em imóvel situado na Avenida John Boyd 
Dunlop, nº 3900, Lote 46, Quarteirão 30020- Jd. Ipaussurama, Bem em Estudo de 
Tombamento, Fragmentos de Matas Remanescentes, Processo n°.004/03. O Conselho 
referenda e aprova  conforme parecer favorável ao pretendido pelo interessado.  05 - 
Protocolado n°. 17/14/2931.  Interessado: Banco Bradesco S.A. Assunto: solicitação 
de autorização de publicidade em imóvel localizado à Avenida Júlio de Mesquita, nº 
704, Lote 29, Quarteirão 88. Bem Tombado conforme Processo nº 67/08 - Conjunto 
Arquitetônico do Cambuí, Resolução Nº 67/2008. O Conselho referenda e aprova
conforme parecer favorável ao proposto, pois atende os critérios adotados para 
imóveis tombados, pois o totem com 2,00 m de altura com 0,53m de largura, não será 
obstáculo visual para o bem tombado, mantendo sua integridade. COMUNICAÇÕES
DOS CONSELHEIROS:  O conselheiro Sérgio Caponi informa a questão do órgão 
da Catedral que sofreu intervenções e recentemente um ataque voraz de cupim. Diz 
que foi criada uma comissão e que não há mais tempo, o órgão merece intervenção 
urgente. O presidente Claudiney Carrasco propõe que os técnicos da Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural façam uma visita para tentar organizar o que fazer. A 
conselheira Olga R. De Moraes Von Simson diz que o Profº Julio Amstaldem, organista 
da igreja se propôs a trazer a especialista no assunto de nível internacional para 
avaliação. O presidente Claudiney Carrasco solicita então que se agende uma reunião 
com a conselheira Olga de Moraes Von Simson, o profº. Julio Amstalden em seu 
gabinete para organizar e encaminhar a ação. Nada mais havendo, o presidente 
Claudiney Rodrigues Carrasco agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, Maria 
Helena Hespanholeto Maziero, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada 
pelo CONDEPACC. Campinas, 22 de fevereiro de 2018.

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC

 COMUNICADO n°. 03/2018 
Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura e Presidente do 
CONDEPACC, no uso de suas atribuições legais decide revogar os Comunicados 

nºs 02/2018 e 03/2018, publicados no Diário Ofi cial do Município em 27/03/2018, 
tornando-os sem efeito por erro material.

 Campinas, 11 de abril de 2018 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do CONDEPACC 

 X CONCURSO ESTÍMULO PARA CANTORES 
 RESULTADO DE SORTEIO PARA DESEMPATE DA ETAPA FINAL 

Processo Administrativo SEI nº:  2017.00014184-79
Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
Objeto:  Realização do X Concurso Estímulo para Cantores Líricos com o objetivo de 
estimular e revelar jovens talentos artísticos no campo da música lírica, com idades 
compreendidas entre 18 e 35 anos e, simultaneamente, contribuir para a divulgação 
das obras do Maestro Antônio Carlos Gomes
Os Membros da Comissão de Pré-Seleção e Prova Eliminatória da Comissão Especial 
de Julgamento comunicam o resultado do sorteio para o desempate entre os candidatos 
Rafael Novello da Silva  e  Mayara Annanda Samarine Nunes da Silva  na Categoria 
“Melhor Intérprete da Obra de Antonio Carlos Gomes” do X Concurso de Estímulo 
para Cantores Líricos, realizado no dia 09/04/2018, às 10h30m, na Secretaria Muni-
cipal de Cultura:

Sorteada: Mayara Annanda Samarine Nunes da Silva

Victor Hugo Toro
Membro

Antonio Stopiglia
Membro

Márcia Aparecida Baldin Guimarães
Membro

Alcides Ladislau A Costa
Presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas - CCLA

Publique-se, na forma da lei.

 Campinas, 09 de abril de 2018 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 12 DE 

ABRIL DE 2018 
 Protocolado n.º 10/10/15.978 PG Interessada: Secretaria Municipal de 

Educação

Despacho:

À vista das solicitações das empresas interessadas, das demais informações preceden-
tes, bem como dos pareceres de fl s. 8.043 a 8.047 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A devolução da garantia prestada em dinheiro pela empresa JTG Lopes de Souza 
Transportes EPP - Ltda., referente ao Termo de Contrato nº 07/12, para prestação de 
serviços de transporte regular de alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de En-
sino, a ser atualizada monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4º da Lei Federal n.º 
8.666/93, considerando ainda, que às fl s. 8.028 e 8.041/verso esta Secretaria declarou 
que a solicitante cumpriu a contento todas as obrigações contratuais estabelecidas.

A devolução da garantia prestada sob a forma de apólice de seguro garantia pela em-
presa C.M. de Souza Transportes EPP, conforme documento acostados às fl s. 1.203 e 
8.038, referente ao Termo de Contrato n.º 09/12, que tem o mesmo objeto do anterior, 
considerando ainda, que às fl s. 8.037 e 8.041/verso esta Secretaria declarou que a 
empresa solicitante cumpriu a contento todas as obrigações estabelecidas no contrato.

Publique-se.

À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car as empresas para a 
retirada das garantias em questão, através de representantes legais, devidamente cre-
denciados, que deverão apresentar os comprovantes originais dos depósitos/recolhi-
mentos.

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal de Educação 

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no 
uso das atribuições legais, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Ordinária 
a ser realizada:
DATA: 17/04/2018
HORÁRIO: às 09h00 min.
LOCAL: Av. Anchieta, 200, 9º andar - sala de reuniões.

PAUTA:
1. Análise da prestação de contas referente ao mês de março/2018 e Parecer do 1º 
Trimestre/2018.

2. Verifi cação, esclarecimento e assinatura da Folha de Pagamento dos Profi ssionais 
da Educação.

 Campinas, 12 de abril de 2018 
 ANTÔNIO SERTÓRIO 

 Presidente do CACS-FUNDEB 

 COMUNICADO SME Nº 112, DE 12 DE ABRIL DE 2018 
A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,
CONSIDERANDO  a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII;
CONSIDERANDO  a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-
pinas, especialmente seu artigo 11;


