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Saúde capacita para tratar câncer de útero
Profissionais dos Centros
de Saúde da região Sul
participaram nesta
quinta-feira de capacitação
sobre prevenção do câncer
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OP reúne bairros da Administração Regional 10
Os moradores da AR 10, que
abrange 29 bairros da região
Sudeste da cidade, realizam
hoje sua assembléia geral do
Orçamento Participativo (OP)

PÁGINA 4

Inscrições para o Primeiro EmpregoInscrições para o Primeiro Emprego
municipal começam na segunda-feira

A Prefeitura vai abrir, nesta
segunda-feira, inscrição
para a seleção de jovens
para 400 vagas do
programa Primeiro
Emprego municipal. As
inscrições vão até o dia 28
de maio. O programa é
dirigido a jovens entre 16
e 24 anos e que ainda não
tiveram a oportunidade
de colocação no mercado
de trabalho. Os critérios
de seleção também dão
prioridade a jovens de
menor renda e
escolaridade. Os jovens
passarão por um curso
de capacitação e vão
prestar serviços
comunitários em áreas
sociais da Prefeitura.
Cerca de cinco mil
inscrições são esperadas
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Sábado tem
Caminhada
Histórica

PÁGINA 16

Obra-prima de
Perse é lançada
no Museu do Café

PÁGINA 16

Transferência de
renda atinge mais
de 10 mil famílias
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Museu daMuseu da
Cidade mostraCidade mostra
inventárioinventário
Museu da Cidade
apresenta, neste
sábado, o inventário
do seu acervo.
Esse procedimento
possibilita facilidade no
acesso ao patrimônio
guardado em suas
dependências. As peças
foram reorganizadas,
limpas e fotografadas
por sistema digital

PÁGINA 16

PÁGINA 5

Museu da Cidade, com acervo recatalogado e fotografado: inventário será publicado no Diário Oficial

Sob cuidados – Vista da Praça Corrêa de Lemos e da fachada do Teatro Castro Mendes. O teatro é uma das edificações que tiveram seu tombamento regularizado nesta

quinta-feira, por intermédio de resoluções do Condepacc publicadas no Diário Oficial do Município. As regularizações tornam oficiais, também, os tombamentos da Basíica

de Nossa Senhora do Carmo, da Estação Guanabara e de outras edificações históricas e monumentos considerados patrimônio cultural de Campinas
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Em média, 7 mil
mulheres morrem
todo ano no País
em conseqüência
do câncer de útero

Profissionais de Saúde participam da capacitação: Paidéia enfatiza ações que melhoram a qualidade no atendimento

Equipes são capacitadas paraEquipes são capacitadas para
prevenir câncer de colo do útero

DENIZE ASSIS

Médicos e enfermeiros

dos Centros de Saúde da re-

gião Sul de Campinas partici-

param nesta quinta-feira, dia

20 de maio, de capacitação

sobre prevenção do câncer

de colo do útero e planeja-

mento familiar promovida

pela Secretaria Municipal de

Saúde. Esta é a terceira etapa

da capacitação. As duas pri-

meiras foram destinadas a

profissionais dos Centros de

Saúde das regiões Norte e

Noroeste.

O objetivo é sensibilizar e

capacitar os profissionais da

atenção básica para realizar

e gerenciar o exame chama-

do colposcopia, além de ori-

entar sobre quando e como

encaminhar casos para o ser-

viço de referência, o Ambula-

tório Municipal de

Patologia Cervical. A

colposcopia é o exame feito

por meio de um aparelho

(colposcópico) que aumenta

o tamanho do colo do útero

em até 18 vezes e, desta ma-

neira, permite detectar alte-

rações e lesões que podem

causar o câncer. A Secretaria

de Saúde de Campinas dis-

põe de colposcópico em 40

unidades da rede, entre

Centros de Saúde (CSs) e

serviços de referência. “A col-

poscopia é necessária para

toda mulher que apresenta

alguma lesão no colo ou al-

teração no papanicolau”, in-

forma a ginecologista Sílvia

Bergo, coordenadora do

Ambulatório Municipal de

Patologia Cervical.

De acordo com a médica

CLÁUDIA XAVIER

Os programas de transfe-

rência direta de renda do

Governo Federal já chegam

a 10.079 famílias por mês

em Campinas, computados

os benefícios dos progra-

mas denominados Bolsa Fa-

mília, Auxílio Gás, Bolsa Ali-

mentação, Bolsa Escola,

Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil (Peti) e

Agente Jovem. O Bolsa Fa-

mília foi lançado pelo Gover-

no Federal no ano passado

e tem por objetivo reunir os

vários programas de transfe-

rência direta de renda em

um só. A unificação está

sendo feita de forma grada-

ginecologista Verônica Go-

mes Alencar, coordenadora

municipal da Saúde da Mu-

lher, esta capacitação é fun-

damental para a melhor

gestão da prevenção do

câncer de colo do útero em

Campinas e da orientação

do planejamento familiar.

Verônica informa que o

Paidéia - Saúde da Família,

programa da Secretaria de

Saúde, tem dado ênfase às

ações que melhoram a qua-

lidade da saúde das mulhe-

res do município, privilegian-

do as questões de maior ris-

co, como câncer de colo do

útero. Segundo Verônica, o

diagnóstico precoce do cân-

cer de colo do útero é feito

em todos os Centros de Saú-

de por meio do exame de pa-

panicolau. “O papanicolau é

um exame simples e extrema-

mente eficaz, que deve ser re-

alizado uma vez por ano”, diz.

Se o resultado do exame

apontar alguma alteração, é

agendada consulta com o gi-

necologista e a mulher é en-

caminhada para realizar a

colposcopia, que esclarece

melhor o diagnóstico, trata

infecções, realiza cauteriza-

ções e dá acompanhamen-

to ao tratamento.
Se nesta segunda avalia-

ção o resultado indicar um
problema mais grave ou cân-
cer, a mulher será encami-
nhada para realizar nova col-
poscopia, outros exames
mais especializados e até pe-
quenas cirurgias que comple-
tam o tratamento e acompa-
nham a mulher até a cura.

Verônica diz que a preven-
ção do câncer de colo passa
também pela questão indivi-
dual, do conhecimento e da
apropriação do corpo pelas
mulheres, de cuidados com a
saúde sexual de cada mulher
independente da idade, do
uso de preservativos inde-
pendente do número de par-
ceiros, dos cuidados higiêni-
cos, alimentares e dos cuida-
dos com a saúde mental.

A estimativa do Ministé-

rio da Saúde, elaborada

pelo Instituto Nacional do

Câncer (INCA), aponta que o

câncer de colo do útero ocu-

pa o terceiro lugar em inci-

dência e o quarto em morta-

lidade no País. Segundo o

Ministério, as taxas de inci-

dência de câncer de colo do

útero são geralmente altas

na América Latina.

Transferência de renda chega a mais de 10 mil famílias

tiva e os outros programas

não serão extintos enquan-

to todas as famílias não fo-

rem transferidas para o pro-

grama unificado.

Segundo Marco Antonio

Bergamaschi, assessor téc-

nico da comissão de cadas-

tro único do Departamento

de Informatização da Pre-

feitura de Campinas, embo-

ra o Governo Federal seja o

maior provedor dos benefí-

cios, há no município, hoje,

um total de 12.716 famílias

que participam de um ou

mais programas de transfe-

rência de renda. “Além dos

programas federais, temos

ainda o Renda Mínima mu-

nicipal e o Renda Cidadã,

que é um projeto estadual”,

diz Bergamaschi.

De acordo com o asses-

sor, a tendência é as famílias

receberem um único benefí-

cio, a Bolsa Família, quando

o cadastro único, proposto

pelo Governo Federal, esti-

ver concluído. Até o momen-

to, há 10 mil famílias inscri-

tas no cadastro único em

Campinas. Dessas, 3773 re-

cebem o benefício.
”Muitas pessoas con-

fundem o processo de con-
cessão dos benefícios e
não percebem que há mais
de 10 mil famílias receben-
do uma média de R$
472,29 mil por mês dos
programas federais”, diz
Bergamaschi.

Segundo o assessor, o
programa Renda Mínima
concede uma média de R$
124 mensais a 2.547 famí-
lias no Município e o Ren-
da Cidadã, aproximada-
mente R$ 60 por mês a 90
famílias.
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Primeiro Emprego municipal tem
previsão de cinco mil inscrições
Serão escolhidos em
caráter de aprendizado
jovens entre 16 e
24 anos; critério
da seleção é social
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Primeiro Emprego: programa prioriza jovens que nunca trabalharam, entre 16 e 24 anos

NATÁLIA PELOGGIA

A Prefeitura vai abrir ins-

crição para selecionar jo-

vens para participar do pro-

grama Primeiro Emprego

municipal a partir da próxi-

ma segunda-feira, dia 24 de

maio. Serão escolhidas

pessoas que nunca traba-

lharam, com idade entre 16

e 24 anos,  para prestar ser-

viços comunitários em áre-

as sociais da Prefeitura em

caráter de aprendizado por

seis meses. Os novos parti-

cipantes do programa vão

ocupar as vagas deixadas

pela primeira turma, que se

desligou no último dia 15

de maio, quando foi encer-

rado o prazo para a  perma-

nência no programa. A Co-

ordenadoria da Juventude

prevê cerca de cinco mil

inscritos. Os oito mil jovens

que fizeram o recadastra-

mento em março deste ano

não precisam se inscrever

novamente, uma vez que

seus nomes já estão no ca-

dastro do banco de dados.

Eses oito mil jovens fazem

parte dos que se cadastra-

ram para a primeira fase do

programa, mas não foram

selecionados.

O Primeiro Emprego mu-

Ettore Ferigo Jr., 24 anos,

ingressou no mercado de

trabalho por intermédio do

Primeiro Emprego munici-

pal, programa que  está dei-

xando agora. Ele diz que o

programa dá a oportunida-

de de aprender e, assim,

enfrentar os desafios no

concorrido mercado. “Gos-

tei da experiência, me fez

crescer como pessoa. O tra-

balho foi dinâmico e os cur-

sos que são oferecidos aos

jovens, como capacitação e

cidadania, nos prepara para

procurar emprego”, ressalta

Ettore.

Como está previsto no

programa, ele atuou na área

na qual tinha interesse. Et-

Ettore deu oficina e foi voluntário
tore é cantor de rap na linha

gospel e prestou atividades

comunitárias na Prefeitura

nas oficinas de hip hop e nos

debates sobre a criação de

um estúdio público munici-

pal. “Quero agora gravar meu

CD”, conta ele, que, como

cantor independente de rap,

fez trabalhos voluntários em

presídios com a evangeliza-

ção dos detentos.

Ettore é estudante do su-

pletivo e ainda vai ter aulas

de Comunicação e Lingua-

gem por intermédio de um

curso promovido pela Fun-

dação Municipal para a Edu-

cação Comunitária (Fumec),

da Prefeitura.

O próximo passo para o

jovem agora é procurar em-

prego. Como ainda não

tem nada em vista, ele diz

que vai buscar vagas de au-

xiliar de produção em em-

presas como a Motorola.

Com o dinheiro que ganha

por meio do Primeiro Em-

prego, ele usa para pagar

dividir as despesas de casa

com a esposa. Ele mora

com a ela e a filha de sete

meses no Jardim Baroneza.

Para os próximos jovens

que vão participar do Pri-

meiro Emprego, ele dá um

conselho. “Aproveitar ao

máximo, não perder nada,

principalmente os cursos

que a Prefeitura oferece”,

conclui.

nicipal foi lançado em se-

tembro do ano passado

com a finalidade de inserir

no mercado de trabalho os

jovens que nunca tiveram

uma oportunidade de em-

prego. Dentro de um dos

objetivos do programa, que

é o de funcionar com um ca-

ráter social, os jovens sele-

cionados vão realizar ativi-

dades comunitárias em pro-

gramas sociais mantidos

pela Prefeitura por seis me-

ses, em áreas que mais gos-

tam ou melhor se adaptam.

Enquanto estão inseri-

dos no projeto, os jovens

participam de cursos de

capacitação e oficinas de

orientação vocacional.

Eles receberão meio salá-

rio mínimo por mês mais

auxílio-transporte para

uma jornada de trabalho

de doze horas semanais. A

jornada do Primeiro Em-

prego será sempre diferen-

te do período em que o jo-

vem está na escola.

“A idéia do Primeiro Em-

prego é proporcionar expe-

riência de trabalho aos jo-

vens, reduzir o desempre-

go na juventude e promover

a inclusão social”, resume

coordenadora da Juventu-

de, Andréia Bessa.

Inscrições. As incrições

para a seleção ao Primeiro

Emprego serão realizadas

entre os dias 24 e 28 de maio,

das 9h às 16h, na Estação

Cultura, ou pela internet no

site www.campinas.sp.gov.br. Os

candidatos devem ter entre

16 e 24 anos, morar em Cam-

pinas, estar freqüentando as

aulas regularmente no  esta-

belecimento em que estuda,

e nunca ter trabalhado. Os

critérios de seleção darão

prioridade a jovens de me-

nor renda, menor escolari-

dade, jovens com filhos e

aqueles que já tiveram pas-

sagem pelo sistema peniten-

ciário. Na hora da inscrição,

os jovens devem levar cartei-

ra de trabalho, comprovante

de endereço, comprovante

escolar e certidão de nasci-

mento dos filhos (se houver).
Os recursos do Municí-

pio que serão aplicados no
programa ainda estão em
negociação e dependem
da aprovação do valor da
definição do valor do salá-
rio mínimo no Governo Fe-
deral. “Estamos bucando
mais verbas para que o nú-
mero de jovens atendidos
pelo programa possa ser
maior”, explica Andréia
Bessa.

Vínculos. Os 340 jo-
vens se desligaram do pro-
grama no último dia 15 de

maio ainda vão manter
vínculos com a Prefeitura.
De acordo com a coorde-
nadora da Juventude, eles
vão ser encaminhados
para cursos profissionali-

zantes que sejam promovi-
dos pela Administração e
eles serão convidados a se
matricularem conforme as
aulas forem oferecidas. “O
projeto não acaba com a

Bolsa. Os jovens continua-
ram respaldados”, conclui
Bessa.

A
rq

u
iv

o
-P

M
C

/V
a
lé

ri
a
 A

b
ra

s



4 Sexta-feira, 21 de maio de 2004

A
rq

u
iv

o
-P

M
C

/L
u
iz

 G
ra

n
zo

tt
o

AR 10 define demandas e  elegeAR 10 define demandas e elege
representantes ao Conselho do OP
Para ter direito
a voto é necessário
se credenciar no
local da assembléia,
das 18h30 às 20h

DENIZE ASSIS

Os moradores da Admi-

nistração Regional 10 que

abrange 29 bairros da re-

gião Sudeste da cidade

como Vila Lemos, Carlos

Lourenço, São Fernando,

Vila Orozimbo Maia, entre

outros, realizam hoje sua

assembléia geral do Orça-

mento Participativo (OP).

A reunião acontece a

partir das 19h no salão da

Igreja Nossa Senhora da

Aparecida, avenida Arlin-

do Joaquim de Lemos,

1.120.

Direito de voto. Para ter

garantido o direito a voto

é necessário se credenciar

no próprio local da assem-

bléia das 18h30 às 20h.

Nesta fase do OP são elei-

tos dois conselheiros e

dois suplentes que repre-

sentarão os moradores da

AR 10 no Conselho do Or-

çamento Participativo

(COP).

“Para concorrer a con-

selheiro é necessário ter

sido eleito representante

nas assembléias locais”,

alerta Isabel Silva Barbosa,

agente do OP responsável

pela região.

“A eleição para o COP é

realizada por chapas e se-

gue o critério de proporci-

onalidade, o resultado de-

pende do número de vo-

tos que cada chapa tiver.

No caso de uma única cha-

pa inscrita, a eleição se dá

por aclamação”, explica.

Como votar. Serão vo-

tados hoje três temas já

priorizados pela popula-

ção nas assembléias lo-

cais, conforme apresenta-

dos na tabela.

As obras e serviços que

estão dentro dos três te-

mas mais votados serão

definidos como priorida-

des dos moradores da AR

10 no OP.

Todos os que se cre-

denciarem receberão um

comprovante que, no final

da assembléia, deverá ser

trocado por cédulas de vo-

tação; no caso de haver

mais de uma chapa inscri-

ta, uma das cédulas é para

votar nos conselheiros e

as demais são para os te-

mas considerados priori-

tários - em cada cédula

deverá ser escrito apenas

um tema.OP em Campinas

Forma de governar. O

Orçamento Participativo já

se firmou em Campinas

como uma nova forma de

governar a cidade com a

participação direta da po-

pulação nas decisões e

acompanhamento de

todo o investimento em

obras públicas. Mais de 72

mil pessoas participaram

do OP nestes três anos.

O OP veio com o desa-

fio de realizar uma propos-

ta orçamentária elaborada

a partir das necessidades

reais da população.

Antes do Orçamento

Participativo, a população

não tinha idéia de onde

era investido o dinheiro

público. Sequer sabia se

havia algum investimento.

Hoje, a realidade é outra,

cada centavo aplicado

pode ser acompanhado

ou questionado pela po-

pulação. Temas e priorida-

des da AR 10

Pavimentação no Jardim Tamoio:  obras definidas incluem, ainda, reformas de escola e de áreas de lazer



Edificações, monumentos e entorno
têm tombamentos regularizados
Áreas envoltórias
dos bens tombados
pelo Condepacc
ficam delimitadas
a até 300 metros

Mata de Santa Genebra, ao fundo: estudos e pareceres técnicos beneficiam toda a biodiversidade
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CLÁUDIA XAVIER

O Conselho de Defesa do

Patrimônio Cultural de Cam-

pinas (Condepacc) publicou

na última quarta-feira resolu-

ções regularizando o tomba-

mento de oito bens imóveis

no Município – edificações,

monumentos históricos, lo-

gradouros públicos e áreas

verdes –, entre eles a Basílica

do Carmo, a Estação Guana-

bara, o Teatro Castro Men-

des e os maciços arbóreos

da Mata de Santa Genebra.

Com a medida, as áreas en-

voltórias ficam delimitadas a

até 300 metros dos bens

tombados.

Os bens que foram ob-

jeto das resoluções são a

ponte metálica sobre o rio

Atibaia, o ramal férreo cam-

pineiro (Sousas), a área e

prédios do complexo ferro-

viário da antiga Compa-

nhia Mogiana (a Estação

Guanabara e seu entorno

histórico), o Teatro Munici-

pal José de Castro Mendes,

os maciços arbóreos C e D

da Mata Santa Genebra, a

Capela da Hípica, as praças

Bento Quirino e Antonio

Pompeu, os monumentos a

Bento Quirino e César Bier-

renbach, o túmulo de Car-

los Gomes e a Basílica de

Nossa Senhora do Carmo.

A resolução é um proce-

dimento legal que regulariza

o tombamento dos imóveis

e delimita a sua área envol-

tória. A partir da sua publica-

ção, nenhuma obra de cons-

trução ou demolição poderá

ser executada no raio de 300

metros sem que o projeto

seja previamente aprovado

pelo Condepacc.

“Regulamentando a área

envoltória, garante-se a visi-

bilidade do bem tombado e

a harmonia da área com a fi-

xação de parâmetros a se-

rem adotados no caso de

uma reforma, por exemplo”,

explica a chefe da Coordena-

doria Setorial do Patrimônio

Cultural de Campinas, Daisy

Serra Ribeiro.

Na quarta-feira, foram

publicados também os co-

municados de tombamen-

to do mural do artista plás-

tico campineiro Aldo Car-

darelli, elaborado na parde

externa de uma casa na rua

Sampainho, 362, no Cam-

buí; do imóvel da Banda

Municipal Carlos Gomes,

na rua Benjamin Constant,

1.423; de prédios, estufas e

do arboreto do Instituto

Agronômico de Campinas

(IAC); do imóvel da Socie-

dade Feminina de Instru-

ção e Caridade, na rua Cul-

to à Ciência, 238; do Sana-

tório Santa Isabel, na Ave-

nida Abolição e do Cemité-

rio da Saudade de Campi-

nas.

Com o tombamento ho-

mologado, esses imóveis

não poderão ser destruídos,

dissolvidos, mutilados ou al-

terados, reparados, pintados

ou restaurados sem prévia

autorização do Condepacc,

sob pena de multa de até

50% de seu valor. De acordo

com a funcionária do Con-

depacc Damiana odrigues

dos Santos o tombamento

desses imóveis é uma ma-

neira de preservar a história

de Campinas.

“Infelizmente, nem to-

dos compreendem a impor-

tância histórica e cultural de

um tombamento”, diz Da-

miana. De acordo com a lei

municipal nº 10.390 de

1999, os proprietários de

imóveis tombados por reso-

lução dos conselhos oficiais

municipal, estadual ou fede-

ral, ficam isentos do paga-

mento do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU),

desde que comprovada a

conservação das caracterís-

ticas que justificaram o tom-

bamento.

O benefício é concedido

mediante requerimento do

proprietário.Com as últimas

resoluções, Campinas pas-

sa a ter, agora, 50 bens tom-

bados regularizados pelo

Condepacc. De acordo com

o órgão, há outros 38 bens

no município em fase de es-

tudos para tombamento.

ROSE MARINHO

Com o tombamento

de dois fragmentos no

entorno da Reserva Flo-

restal Mata de Santa Ge-

nebra, conhecidos como

Bem Natural C e Bem Na-

tural D, Campinas pode

comemorar o aumento de

aproximadamente 149

hectares de áreas natu-

rais protegidas. Além dis-

so, ganha também toda a

biodiversidade da Mata

de Santa Genebra. Estu-

dos e pareceres técnicos

mostram que o local ser-

ve como importante fon-

te de alimento para os

Tombamento de maciços beneficia Mata de Santa Genebra
animais que vivem na Re-

serva.

Localizados nas porções

sul e sudoeste da Mata de

Santa Genebra, aos fundos

da Ceasa – Centrais de

Abastecimento S/A – de

Campinas, os bens tomba-

dos são de um tipo de for-

mação vegetal, conhecido

como floresta hidrófila ou

matas de brejo. De acordo

com pesquisadores esse

tipo de vegetação é inco-

mum no Estado de São

Paulo, sendo um dos únicos

no Município de Campinas.

Um dos motivos dessa rari-

dade é o fato de as plantas

precisarem se adaptar a so-

los encharcados na maior

parte do ano.

Esses fragmentos do en-

torno da Reserva  Florestal

Mata de Santa Genebra  re-

presentam uma continuida-

de natural da mata, forman-

do um rico complexo de flo-

restas, brejos e pequenos

lagos. A idéia é de que, a

partir do tombamento, e

com a recuperação do local,

possa ser feita a ligação en-

tre esses maciços, forman-

do um corredor ecológico

natural, conforme proposta

no Plano Local de Gestão

Urbana de Barão Geraldo.  

“Outro aspecto  que des-

taca a importância da pre-

servação deste complexo é o

fato da  Mata de Santa Ge-

nebra ser muito pobre em

recursos hídricos, o que faz

com que os animais da Mata

se desloquem para estes

mananciais do entorno em

busca de água”, afirma a

conselheira da Fundação

José Pedro de Oliveira e do

Condepacc, Márcia Corrêa.

O Bem Natural C é uma

faixa de vegetação, com

cerca de 11 mil metros qua-

drados, ladeado por uma

área de cultivo de cana, e

está a aproximadamente

15 metros do lado sul da

Mata de Santa Genebra. É

formado basicamente por

arbustos e árvores de pe-

queno porte. Possui uma

nascente que vai contri-

buir para a formação do

Ribeirão Quilombo.

De extensão bem maior,

o Bem Natural D, é formado

por um conjunto de frag-

mentos e áreas brejosas,

que formam um manancial

que faz parte da bacia do

Ribeirão Quilombo.

Pesquisas no local

identificaram pelo menos

145 espécies vegetais

nessas áreas. A Aroeira,

Pindaíba do brejo, Em-

baúba, Ipê amarelo do

Brejo são algumas das es-

pécies encontradas.
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CAMPINAS, 20 DE MAIO DE 2004.
OF.:

Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei nº 275/03, que “Institui a Política Municipal dos
Direitos e Deveres da Cidadania, cria Conselho, cria Fórum, implanta a Conferência Municipal dos Direitos
Humanos e dá outras providências”
SENHOR PRESIDENTE:
COMUNICAMOS a Vossa Excelência que, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 50, alínea “c”,
51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, decido pelo veto parcial do projeto de lei nº 275/
03, que “Institui a Política Municipal dos Direitos e Deveres da Cidadania, cria Conselho, cria Fórum, implanta
a Conferência Municipal dos Direitos Humanos e dá outras providências”

RAZÕES DE VETO DO CAPÍTULO III – DA COMISSÃO MUNICIPAL DE
DIREITOS HUMANOS

Impõe-se o veto do Capítulo III do referido projeto de lei em razão da criação da Comissão Municipal de
Direitos Humanos, como órgão administrativo vinculado ao Gabinete da Prefeita. A implantação deste órgão
onerará as finanças municipais, o que não pode ocorrer sem a indicação dos recursos hábeis a custeá-los,
conforme vedação do art. 48 da Lei Orgânica do Município, que reflete as disposições do art. 25 da Constituição
Paulista.
Ademais, a criação de órgãos vinculados ao Executivo é vedada ao Legislativo, pois a matéria é de competência
legislativa exclusiva da Prefeita Municipal, nos termos do art. 45, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
cuja inobservância configura inconstitucionalidade, por violação ao princípio da independência e harmonia
dos Poderes, inscrito no art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo.
Há que se diferenciar a natureza jurídica da Comissão Municipal dos Direitos Humanos em relação ao Conselho
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ao Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania
e à Conferência Municipal dos Direitos Humanos. Estes dois últimos pertencem âmbito da sociedade civil,
são, nas palavras de Elenaldo Teixeira, espaços públicos de organização da participação da sociedade civil (O
Local e o Global. Limites e Desafio da Participação Cidadã. São Paulo: Cortez). E os dois primeiros, uma
vez criados, seriam esferas públicas por se constituírem em instâncias estatais de participação popular.
Mesmo estando o Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Comissão Municipal dos Direitos
Humanos inscritos no mesmo gênero de órgão de democracia participativa, suas atribuições, previstas nos
artigos 5o e 39 do projeto de lei, respectivamente, são fundamentalmente diferentes. Ao segundo cabem
responsabilidades eminentemente administrativas envolvendo a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
e Cidadania e a Ouvidoria Geral do Município, além da própria estruturação com recursos físicos e humanos
qualificados que ficará a cargo do Gabinete da Prefeita. Já as atribuições do Conselho Municipal de Direitos
Humanos nada mais exigem do que uma secretaria executiva que já existe para apoiar os Conselhos.
A presente negativa parcial de sanção deve-se à estrita observância de comandos constitucionais cogentes,
pois a participação popular na condução das políticas públicas representa verdadeiro princípio político da
atual administração. Neste sentido, os órgãos municipais envolvidos serão consultados visando elaborar novo
projeto de lei.

RAZÕES DE VETO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50
“Art. 50 - ...
Parágrafo único - A fim de cumprir o estabelecido no caput deste artigo, para desenvolvimento de suas
atribuições, o FMDDH deverá contar com espaço físico para seus arquivos e reuniões das diversas instâncias,
assegurado pela Câmara Municipal de Campinas”.
Impõe-se o veto do parágrafo único do artigo 50 do referido projeto de lei, porque tal dispositivo é incoerente
com o artigo 48, pelo qual: “fica criado o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos - FMDDH,
como órgão conexo ao Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania”. A contradição deve ser
eliminada, a fim de se manter a correção lógica interna à proposição legislativa, conforme preceitua o artigo
11 da Lei Complementar Federal no 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Essas as razões que ensejaram o veto parcial à iniciativa, medida que esperamos seja mantida por essa Colenda
Câmara Municipal.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores e Vereadoras nossos protestos de elevada
consideração e apreço.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

EXMO. SR.
CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI NO 11.982, DE 20 DE MAIO DE 2004
INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS E DEVERES DA CIDADANIA, CRIA
CONSELHO, CRIA FÓRUM, IMPLANTA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS

HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Da Política Municipal de Defesa da Cidadania

Art. 1° - Compreende-se como Política Municipal dos Direitos e Deveres da Cidadania as atividades empre-
endidas no âmbito do Município, isoladas ou coordenadas entre si, que visem a promover a observância das
liberdades fundamentais da pessoa humana, dos direitos civis, sociais, econômicos e culturais dos cidadãos/
ãs.

Art. 2° - Ao poder Público Municipal incumbe, de forma articulada com entidades da sociedade civil,
governamentais e não governamentais, formular estratégias e instrumentos capazes de tornar efetivos os
direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal e nas convenções e tratados internacionais,
ratificados pelo Governo Brasileiro.

Art. 3° - Na formulação da Política Municipal dos Direitos e Deveres da Cidadania observar-se-ão os seguintes
princípios:
I - participação dos cidadãos na vida política brasileira, na forma das Constituições da República e do Estado,
da Lei Orgânica do Município e das leis, bem como nos negócios públicos do Município;
II - liberdade de expressão, reunião, informação e auto-organização da sociedade civil;
III - exercício de qualquer culto ou religião;
IV - orientação e defesa dos direitos dos segmentos etários, étnicos, raciais, religiosos e sexuais, contra as
discriminações;
V - direito, no âmbito municipal, a que todos possam expressar suas atividades e valores culturais;
Vl - direito ao trabalho, à educação, à saúde, à habitação digna, à assistência social, à recreação e lazer, ao
meio ambiente saudável;
VIl - direito de fixar residência no Município, entrar em seu território ou deixá-lo livremente;
VIII - proteção, na forma da legislação federal, aos estrangeiros perseguidos políticos pelo governo de seu
país, que busquem viver no município;
IX - respeito à dignidade humana dos portadores de necessidades especiais física ou mental, visando a sua
incorporação à vida social;
X - respeito à dignidade humana dos portadores de qualquer doença que seja objeto de discriminação ou
preconceito.

CAPÍTULO II
Do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Secção l - Da Competência do CMDHC
Art. 4° - Fica instituído, em caráter permanente, o Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania -
CMDHC, com o objetivo de propor e orientar diretrizes, políticas e ações públicas que assegurem o gozo dos
direitos humanos, da cidadania e das liberdades fundamentais por todos os munícipes, sem distinções.

Art. 5° - Ao Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania compete:
I - coordenar e dirigir, em conjunto com o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania,
também criado por esta Lei, o estabelecimento da política municipal a respeito dos direitos da cidadania e
acompanhar a execução das ações programadas;
II - receber relatórios do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de seus setoriais,
e tomar as necessárias providências, conforme estabelecidas nesta Lei;
III - apresentar informes periódicos às entidades competentes sobre violações, no Município, dos direitos do
cidadão e de práticas discriminatórias e violentas, propondo, conforme o caso, medidas reparadoras;
IV - investigar, colher depoimentos, tomar providências e propor medidas coercitivas a fim de apurar violações
de direitos, representando às autoridades competentes, a adotar ações voltadas à cessação de abusos e lesões
a esses direitos;
V - propugnar pela orientação e defesa dos direitos dos segmentos étnicos, raciais, religiosos e sexuais contra
as discriminações;

VI - oportunizar orientação a refugiados que cheguem ao Município;
VII - organizar, patrocinar eventos locais e campanhas, com o objetivo de ampliar, difundir e proteger os
direitos da cidadania, bem como combater práticas discriminatórias em nível nacional e internacional;
VIII - atuar em conjunto com a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal
de Campinas, assim como às demais entidades afins que atuem no setor;
IX - promover campanhas destinadas a suplementar fundos para realizar suas funções;
X - estabelecer campanhas que visem ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, à moradia, à terra produtiva
e ao trabalho;
XI - fomentar atividades públicas contra:
a) prisões arbitrárias e quaisquer outras ações que configurem abuso de autoridade:
b) maus tratos, torturas, sevícias e humilhações realizadas por quaisquer pessoas em qualquer lugar ou situação;
c) discriminações intentadas contra a mulher;
d) discriminações intentadas contra qualquer tipo de orientação sexual;
e) intolerância religiosa;
f) preconceito de discriminação de raça, e etnia;
g) atentados aos direitos das crianças, dos adolescentes e dos idosos;
h) violações dos direitos das minorias étnicas;
i) trabalho escravo;
j) condições sub-humanas de trabalho e subemprego;
l) baixa qualidade de atendimento de pessoas internadas em manicômios e hospitais, instituições asilares e
casas geriátricas, creches, orfanatos, internatos e presídios;
m) utilização de dados existentes em instituições públicas ou privadas que ofendam os direitos dos cidadãos;
n) violação dos direitos dos portadores de qualquer doença que seja objeto de discriminação ou preconceito:
o) violação dos direitos dos portadores de necessidades especiais, físicas e mentais.
XII - Aprovar seu Regimento Interno bem como suas ulteriores alterações.

Secção II - Da Composição do CMDHC
Art. 6° - O Conselho será integrado por representantes dos seguintes órgãos públicos e entidades privadas:
I - um representante do Gabinete do Chefe do Executivo Municipal;
II – um representante do órgão do Executivo Municipal encarregado da execução da política de Direitos
Humanos e Cidadania;
III - um representante da Procuradoria-Geral do Município;
IV - um representante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Campinas.
V - um representante da OAB/CPS (Ordem dos Advogados do Brasil/subsecção Campinas);
VI - um representante da ACI (Associação Campineira de Imprensa);
VII - um representante do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania:
VIII - um representante das Associações de Moradores de Campinas;
IX - um representante dos grupos de apoio aos portadores do vírus de AIDS.
X - um representante dos Movimentos de etnia;
XI - um representante dos movimentos de gêneros;
XII - um representante dos Movimentos pela liberdade de opção sexual;
XIII - um representante das Instituições de defesa dos direitos do Idoso;
XIV – um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XV - um representante de entidades de defesa dos portadores de necessidades especiais na área física e um
representante dos portadores de necessidades especiais na área mental;
XVI - um representante dos Sindicatos dos Trabalhadores com sede no município;
XVII – um representante da Associação Comercial e Industrial de Campinas;
XVIII - um representante do Clube dos Diretores Lojistas;
XIX - um representante da Igreja Católica;
XX - um representante do Conselho de Pastores Evangélicos de Campinas;
XXl - um representante dos cultos dos afro descendentes em Campinas.
Parágrafo único - A composição do Conselho poderá ser alterada por proposta da maioria absoluta dos
representantes neste artigo referidos.

Secção III - Da Constituição dos órgãos Diretivos do CMDHC
Art. 7° - Os membros do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e seus suplentes serão
indicados ou eleitos pelos órgãos e entidades que representam, e o seu mandato será de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução por igual período.
Parágrafo único - Os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
serão nomeados por ato do Prefeito Municipal de Campinas.

Art. 8° - O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA terá um presidente,
eleito entre seus membros, e uma Secretaria Executiva como órgão técnico - operacional de acompanhamento,
execução e implementação das suas deliberações.

Art. 9º - Cada membro conselheiro só poderá representar um segmento, não havendo, pois, a possibilidade
de representação múltipla.

Art. 10 - A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada como de relevante interesse
público.

Art. 11 - O conselheiro candidato a qualquer cargo eletivo deverá afastar-se do exercício no Conselho pelo
prazo de 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral, devendo seu suplente ser conduzido à função de
conselheiro durante o período.

Art. 12 - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares assumirá com plenos
direitos o suplente indicado na Ata da Plenária ou nos ofícios de indicação, cabendo ao organismo representado
a imediata indicação de novo suplente.
Parágrafo Único - Os membros suplentes, quando presentes às reuniões plenárias do CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, terão assegurado o direito de voz, mesmo na
presença dos titulares.

Art. 13 - É vedada a escolha de representante de uma entidade ou movimento, já com assento no Conselho,
para representar, em um mesmo mandato, outro movimento ou entidade.

Art. 14 - A ausência não justificada do representante a três sessões consecutivas do Conselho resultará na sua
automática exclusão, devendo o faltoso ser substituído pelo respectivo suplente.

Art. 15 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo seu presidente ou por solicitação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros efetivos,
com a indicação da matéria a ser incluída na convocação.

Art. 16 - Consoante as circunstâncias, matérias ou denúncias a examinar, o Conselho poderá determinar
sejam constituídas comissões especiais que promoverão diligências, tomadas de depoimentos, requerimentos
de informações e documentos existentes em órgãos e entidades públicas ou privadas, sediadas no Município.

Art. 17 - As decisões do Conselho assumirão a forma de resolução e serão remetidas às autoridades públicas
competentes para as devidas providências, cabendo ao Conselho, através de representantes designados,
acompanhar as medidas adotadas.

Art. 18 - O Conselho e seus órgãos executivos desenvolverão suas atividades junto a prédios públicos
municipais, competindo ao Poder Executivo Municipal fornecer-lhe a infra-estrutura necessária para o
desempenho de suas atribuições.

Secção IV - Da Secretaria Executiva
Art. 19 - Na primeira reunião ordinária de cada ano será eleita a Secretaria Executiva do CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA e o seu Presidente, podendo haver recondução.

Art. 20 - A Secretaria Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
ficará responsável pela ampla divulgação da abertura de processo de preenchimento de vagas, de tal modo
que dele participem todas as entidades representativas dos segmentos referidos.
Parágrafo único - A Secretaria Executiva do CONSELHO MUNICIP AL DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA regulamentará as inscrições das entidades representativas dos segmentos referidos que pleiteiam
participar do Conselho.

Art. 21 - A Secretaria Executiva será composta por.
a) 1 (hum) representante dos poderes constituídos;
b) 2 (dois) representantes dos demais organismos representados;
c) pelo(a) coordenador(a) do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania.

Art. 22 - Compete à Secretaria Executiva:
I) encaminhar as medidas necessárias à execução das deliberações tomadas nas reuniões do CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA;
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II) elaborar a pauta de cada reunião do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
e enviá-la a todos os conselheiros, efetivos e suplentes, com prazo máximo de 7 (sete) dias;
III) encaminhar correspondência;
IV) dar suporte administrativo e assistência técnica às atividades do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA.

Secção V - Da convocação do CMDHC
Art. 23 - O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA reunir-se-á em
dependências que lhe forem destinadas, em reuniões ordinárias com periodicidade mensal, por convocação
de sua Secretaria Executiva.

Art. 24 - O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA reunir-se-á
extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou urgentes, quando houver:
I - convocação formal de sua Secretaria Executiva;
II - convocação formal de 1/3 (um terço) de seus membros titulares;
III - Convocação formal do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, aprovada em
Assembléia Geral especialmente convocada para tal fim.

Secção VI - Das reuniões e deliberações
Art. 25 - O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA instalar-se-á e deliberará,
no horário convocado, com a presença da maioria absoluta dos seus membros, considerando os suplentes que
estiverem em exercício, podendo ser verificado o quorum em cada sessão e antes de cada votação.
Parágrafo único - Não tendo sido atingido o quorum a que se refere o caput deste artigo, após 15 minutos
será feita convocação, após a qual o CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
instalar-se-á e deliberará com quorum mínimo de 1/3 de seus membros.

Art. 26 - Na ausência do(a) presidente, as reuniões do CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA serão abertas pelo Secretário Executivo que procederá a eleição de um(a) conselheiro(a) para
presidir os trabalhos.

Art. 27 - Cada membro terá direito a um voto, sendo que cada votação será nominal e com voto aberto, sendo
vedado o voto por procuração.
Parágrafo único - O presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
só votará nas situações em que o empate persista em pelo menos duas votações sucessivas.

Art. 28 - É facultado ao Presidente e aos Conselheiros solicitar o reexame, por parte do plenário, de qualquer
deliberação exarada na reunião anterior, justificada a possível ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica
ou de outra natureza.

Art. 29 - As reuniões do CMDHC serão públicas.

Art. 30 - Fica assegurado a cada um dos membros participantes o direito de se manifestar sobre o assunto em
discussão, antes de que seja encaminhado para votação.
Parágrafo único - A palavra será dada por ordem de inscrição da mesa, sendo que o Secretário do CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA controlará o tempo de cada orador.

Art. 31 - Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registradas em ata, a qual será
aprovada na reunião subsequente, devendo conter as posições majoritárias e minoritárias, com seus respectivos
votantes.

Art. 32 - As deliberações do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA serão
consubstanciadas em resoluções que serão publicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 33 - Dentro de trinta dias, após a instalação e posse dos membros do Conselho, deverá ser elaborado e
aprovado o Regimento Interno, o qual irá regulamentar e disciplinar o seu funcionamento, podendo o prazo
referido ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Art. 34 - A Prefeitura Municipal de Campinas fornecerá a infra-estrutura necessária à atuação do Conselho
Municipal de Defesa da Vida e Contra a Violência ficando autorizado convênios com outros órgãos para o
desenvolvimento dos trabalhos.

CAPÍTULO III
Da Comissão Municipal de Direitos Humanos

Secção I - Da Instituição
Art.35 - (VETADO)

Art.36 - (VETADO)

Art.37 - (VETADO)
Parágrafo único- (VETADO)

Secção II - Das Atribuições
Art. 38 – (VETADO)
I – (VETADO)
II –(VETADO)
III – (VETADO)
IV – (VETADO)
V – (VETADO)
VI – (VETADO)
VII – (VETADO)
VIII – (VETADO)
IX - (VETADO)
X – (VETADO)
XI – (VETADO)
XII – (VETADO)
XIII – (VETADO)
XIV – (VETADO)
XV – (VETADO)
XVI – (VETADO)
XVII – (VETADO):
a)(VETADO)
b) (VETADO)
c)(VETADO)
1) (VETADO)
2) (VETADO)
3) (VETADO)
4)(VETADO)
5) (VETADO)
6) (VETADO)
7) (VETADO)
d) (VETADO)
e) (VETADO)
XVIII - (VETADO)

Secção III - Das Prerrogativas Funcionais
Art. 39 – (VETADO)
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III - (VETADO)
IV - (VETADO)
V - (VETADO)
VI - (VETADO)
VII - (VETADO)
VIII – (VETADO)
IX - (VETADO)

Art. 40 - (VETADO)
Parágrafo único - (VETADO)

Art. 41 - (VETADO)
Secção IV - Dos Instrumentos De Atuação

Art. 42 - (VETADO)

Art. 43 – (VETADO)
§ 1º - (VETADO)
§ 2º - (VETADO)
§ 3º - (VETADO)

Art. 44 - (VETADO)

Art. 45 - (VETADO)
Secção V - Da Composição

Art. 46 – (VETADO)
I - (VETADO)
a) (VETADO)
b) (VETADO)
c) (VETADO)
e) (VETADO)
f) (VETADO)
g) (VETADO)
II - (VETADO)
a) (VETADO)
b) (VETADO)
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) (VETADO)
f) (VETADO)
g) (VETADO)
h) (VETADO)
i) (VETADO)
j) (VETADO)
§ 1º - (VETADO)
§ 2º - (VETADO)
§ 3º - (VETADO)
§ 4º - (VETADO)
§ 5º - (VETADO)
§ 6º - (VETADO)
§ 7º - (VETADO)

Secção VI - Dos Órgãos
Art. 47 - (VETADO)
I - (VETADO)
II - (VETADO)

CAPÍTULO IV
Do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania

Secção l - Da criação e dos objetivos do FMDDHC
Art. 48 - Fica criado o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos - FMDDH, como órgão conexo ao
Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Art. 49 - O Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos tem como objetivo geral, a representação no
espaço institucional de troca de experiências, conhecimentos e de encaminhamentos das lutas em defesa dos
Direitos Humanos, entre as diversas instituições públicas ou privadas e movimentos sociais que atuam na
área, cabendo-lhe ainda, entre outros, os seguintes objetivos específicos:
I - ser instrumento de recepção de denúncias sobre violações dos Direitos Humanos - DH no Município;
II - constituir-se como instância de promoção, reflexão e divulgação da situação dos DH;
III - propor políticas em favor dos DH;
IV - elaborar propostas de ação junto à sociedade civil que venham a se constituir como apoio à defesa dos
DH no Município;
V - ser o espaço institucional de troca de experiências e de conhecimentos entre as diversas instituições,
públicas ou privadas e movimentos sociais, que atuam na defesa dos DH;
VI - agir como espaço de cooperação e articulação entre as instituições e movimentos que atuam na defesa
dos DH;
VIl - atuar no sentido de garantir o respeito aos DH nos diversos espaços civis, sociais, econômicos, culturais,
ambientais, dentre outros;
 VIII - subsidiar as diversas instituições que atuam na área da defesa dos DH para que sua prática atinja uma
maior eficácia;
IX - instrumentalizar o Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania a que este acione o Poder
Judiciário, quando necessário, no sentido da apuração de denúncias de possíveis violações aos DH;
X - constituir-se como órgão auxiliar do CMDHC, principalmente na elaboração da Política Municipal dos
Direitos Humanos e Cidadania e na organização da Conferência Municipal dos Direitos Humanos, estabelecida
por esta Lei.

Art. 50 - O FMDDH, como órgão conexo ao Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem com
ele uma relação de não-dependência mas de complementaridade, com autonomia de atuação.
Parágrafo único – (VETADO)

Secção II - Da Composição
Art. 51 - O FMDDH será formado por todas as entidades e movimentos sociais estabelecidos no Município,
ou que tenham caráter nacional ou internacional com presença e atuação em Campinas.
§ 1º - Todas as entidades e movimentos sociais que tiverem interesse em participar do FMDDH deverão ser
cadastradas.
§ 2º - Para o cadastramento não haverá necessidade de apresentação de registro oficial ou declaração de
utilidade pública, sendo necessário apenas a ata da entidade ou movimento indicando os respectivos
representantes e documento que comprove a atuação na área da defesa dos DH.
§ 3º - Caso a Entidade ou Movimento tenha atuação em mais de uma área de Defesa dos Direitos Humanos,
desde que comprovada, poderá indicar um representante para cada Setorial correspondente.
§ 4º - Para participação nas Comissões Setoriais, as entidades e movimentos sociais deverão comprovar
atuação na área através de documento aprovado pelos membros do coletivo ou dossiê que demonstre tal
atuação.
§ 5º - No ato de filiação, a entidade indicará, nos termos do parágrafo anterior, o setorial ou setoriais de que
participará.

Art. 52 - Poderão ser filiadas, como membros do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania, pessoas físicas de reconhecido passado de lutas em favor dos Direitos Humanos e Cidadania,
desde que seu nome seja aprovado pelo plenário da Assembléia Geral, em escrutínio secreto.
Parágrafo único - No caso de pessoa física, no ato de sua filiação indicará o setorial do qual fará parte.

Secção III - Das Instâncias do FMDDHC
Art. 53 - As instâncias do FMDDH são:
I - Assembléia Geral
II - Comissões Setoriais
III - Colegiado de Representantes
IV - Comissão Executiva

Subsecção l - Da Assembléia Geral
Art. 54 - A Assembléia Geral ocorrerá de maneira ordinária a cada seis meses e extraordinariamente quando
convocada pela Comissão Executiva, por 2/3 (dois terços) do Colegiado de Representantes ou pelo Conselho
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
§ 1º - Participarão das assembléias gerais, com direito a voz, todos os representantes das entidades e movimentos
sociais ligados a luta dos Direitos Humanos, cadastrados no FMDDH e, com direito a voto, os representantes
de cada entidade e movimento credenciados nos setoriais.
§ 2º - O quorum para se colocar algum item em regime de votação será de 50% (cinqüenta por cento) mais um
de seus membros com direito a voto.
§ 3º - As decisões votadas na Assembléia Geral serão aprovadas pela maioria absoluta (50% + 1) de seus
membros presentes, garantido o quorum necessário.
§ 4º - São considerados com direito a voto todos os membros legalmente representantes dos diversos organismos
filiados.

Art. 55 - Caberá à Assembléia Geral:
a) aprovar a filiação de novas entidades na composição do Fórum;
b) aprovar a filiação de pessoa física, nos termos do artigo 39 desta Lei;
c) constituir novas comissões setoriais;
d) eleger o Colegiado de Representantes;
e) aprovar o Plano Municipal de Direitos Humanos e suas atualizações;
f) aprovar seu Regimento Interno e suas alterações.

Subsecção II - Das Comissões Setoriais
Art. 56 - As Comissões Setoriais serão compostas pelos representantes dos organismos filiados previstos no
Artigo 38 e se constituirão como instâncias intermediárias de reflexões, estudos e elaborações nas áreas
específicas:
I - dos direitos da criança e do adolescente;
II - dos direitos da mulher;
III - dos direitos de raça e etnia;
IV - dos direitos dos moradores e moradoras de rua;
V - dos direitos dos encarcerados;
VI - dos direitos civis, aqui compreendidos os direitos da pessoa enquanto individualidade;
VII - dos direitos sociais, aqui compreendidos, entre outros, os direitos à educação, saúde, moradia, saneamento,
segurança, cultura e à sua livre produção e manifestação;
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VIII - dos direitos econômicos, aqui compreendidos, entre outros, os direitos ao emprego, salário e trabalho
digno;
IX - dos direitos dos portadores de deficiências;
X - dos direitos de livre orientação sexual;
XI - dos direitos das pessoas da terceira idade;
XII - dos direitos da liberdade de culto e livre manifestação religiosa.
§ 1º - A criação de novas Comissões Setoriais deverá ser proposta e submetida à avaliação da Assembléia Geral.
§ 2° - As comissões setoriais reunir-se-ão ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente sob convocação
de 2/3 (dois terço) dos organismos filiados representados nestas comissões na data da convocação, por 2/3 (dois
terço) do Colegiado de Representantes ou pela Comissão Executiva.
§ 3º - O organismo filiado que se interessar em participar de mais de um setorial poderá fazê-lo desde que
indique representantes diferentes para cada um.
§ 4º - O filiado individual só poderá participar de um setorial.

Art. 57 - Caberá às Comissões Setoriais.
a) escolher anualmente duas pessoas responsáveis pela secretaria das reuniões e organização da documentação
do setorial;
b) discutir e encaminhar à Comissão Executiva do Fórum e ao Conselho Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania denúncias recebidas pelo FMDDH e a formulação de documentos e dossiês dos respectivos setores;
c) indicar, na Assembléia Geral, os representantes e suplentes ao Colegiado de Representantes;
d) elaborar planejamento anual que norteie os trabalhos do coletivo;
e) promover espaços de formação e integração de outras pessoas ligadas à defesa dos Direitos Humanos;
f) realizar atividades nas diversas regiões da cidade.
Parágrafo único - Cada organismo filiado terá direito a um único voto, independente do número de participantes
no Setorial.

Subsecção III - Do Colegiado de Representantes
Art. 58 - O Colegiado de Representantes será formado por um representante de cada setorial.
§ 1º - Esta comissão se reunirá de maneira ordinária a cada três meses e extraordinariamente quando convocada
pela Comissão Executiva ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros.
§ 2º - Os representantes das Comissões Setoriais para compor o Colegiado de Representantes serão eleitos por
voto direto dos representantes dos organismos filiados participantes do Setorial.
§ 3º - O Colegiado de Representantes será eleito para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução
aos seus membros.

Art. 59 - Caberá ao Colegiado de Representantes:
a) deliberar sobre pareceres, estudos e eventuais ações a serem realizadas pelo FMDDH;
b) eleger a Comissão Executiva pelo voto direto dos Representantes;
c) constituir grupos de organização e apoio às atividades pelo FMDDH sob responsabilidade da Comissão
Executiva;
d) auxiliar na organização bianual da Conferência Municipal dos Direitos Humanos.

Subsecção IV - Da Comissão Executiva do Fórum
Art. 60 - A Comissão Executiva será eleita no Colegiado de Representantes, dentre seus membros e formada
por:
a) Coordenador(a) Geral;
b) Coordenadoria da secretaria e arquivos, com dois membros;
c) Coordenadoria de comunicação, com dois membros.
§ 1º - A Comissão Executiva se reunirá mensalmente de maneira ordinária e extraordinariamente quando
convocada por no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado de Representantes.
§ 2º - A Comissão Executiva será eleita para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução aos
seus membros, com exceção da Coordenadoria Geral.

Art. 61 - Caberá à Comissão Executiva:
a) dirigir o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de acordo com a presente resolução;
b) apresentar semestralmente ao Conselho Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania e à Assembléia Geral do Fórum um relatório de suas atividades;
c) cumprir e fazer cumprir esta resolução e as decisões da Assembléia Geral;
d) submeter à Assembléia Geral até o dia 15 (quinze) do mês de Dezembro de cada ano, o balanço de atuação do
ano corrente e o planejamento para o seguinte;
e) encaminhar deliberações do Colegiado de Representantes;
f) encaminhar pareceres dos Setoriais prioritariamente ao Conselho Municipal dos
Direitos Humanos e Cidadania bem como aos movimentos, conselhos e entidades que buscam a defesa dos
Direitos Humanos;
g) convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania a Conferência
Municipal dos Direitos Humanos.

Art. 62 – À Coordenadoria Geral compete:
a)representar o FMDDH, inclusive no contato com a imprensa;
b) convocar e dirigir reuniões do Colegiado de Representantes;
c) convocar e instalar as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
d) coordenar assembléias, plenárias e atuações do FMDDH;
e) divulgar com a Coordenação de Secretaria as ações do FMDDH.

Art. 63 - À Coordenação de Secretaria compete:
a) redigir e manter em dia a transcrição de atas das assembléias e reuniões de Representantes e da Comissão
Executiva;
b) manter a guarda e organização da documentação do FMDDH;
c) dirigir e supervisionar todos o trabalho da secretaria;
d) organizar e acompanhar o cadastro de novas entidades e movimentos nos setoriais;
e) colher e sistematizar as discussões visando a construção do Plano Municipal dos Direitos Humanos;
f) elaborar e orientar a formulação de boletins informativos ou jornais.

CAPÍTULO V
Da Conferência Municipal dos Direitos Humanos

Art. 64 - Fica instituída a Conferência Municipal de Direitos Humanos, de caráter deliberativo, composta por
delegados representantes dos diversos organismos filiados ao Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos
e Cidadania, das organizações
comunitárias, sindicais e profissionais do município e do Poder Executivo Municipal, bem como por todos os
delegados legalmente eleitos nas conferências preparatórias que a precederem, conforme regulamento a ser
estabelecido pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos.
Parágrafo único - A Conferência Municipal de Direitos Humanos se reunirá a cada dois anos, sob a coordenação
do Conselho Municipal de Direitos Humanos, consoante regimento interno próprio, como parte da Semana
Municipal dos Direitos Humanos, que ocorre no mês de dezembro de cada ano.

Art. 65 - A Conferência Municipal de Direitos Humanos será convocada pelo Conselho Municipal de Direitos
Humanos, auxiliado pelo Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, no período de até 90
(noventa) dias anteriores ao evento.
Parágrafo único - Junto à convocação da Conferência far-se-á publicar, também, as datas das pré-conferências
dos diversos setoriais estabelecidos no artigo 43 desta Lei, bem como o seu regulamento.

Art. 66 - Os delegados da Conferência Municipal de Direitos Humanos serão estabelecidos conforme regimento
próprio da Conferência, apresentado quando de sua convocação.

Art. 67 - Os representantes do Executivo Municipal na Conferência Municipal de Direitos Humanos serão em
número correspondente a 1 delegado por Secretaria constituída, ficando sua indicação a cargo do respectivo
secretário(a).

Art. 68 - Compete à Conferência Municipal de Direitos Humanos:
a) discutir defesa dos Direitos Humanos em todo o País e internacionalmente, nos diversos setores;
b) avaliar o Plano Municipal de Direitos Humanos;
c) atualizar o Plano Municipal de Diretos Humanos, deliberando sobre as novas diretrizes que irão compor o
Plano Municipal de Direitos Humanos para o biênio seguinte;
d) avaliar a situação dos Direitos Humanos no Município;
e) aprovar seu Regimento Interno;
f) aprovar e dar publicidade a suas resoluções, registradas em documento final.

Art. 69 - O Regimento Interno da Conferência Municipal de Direitos Humanos disporá sobre a forma de
intervenção dos participantes, tempo e temática.

CAPÍTULO VI
Das disposições Finais

Art. 70 - As despesas necessárias à instalação e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos Humanos,
da Comissão Municipal dos Direitos Humanos e do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania, bem como da realização da Conferência Municipal dos Direitos Humanos deverão ser consignadas
em unidade própria.

Art. 71 – Quaisquer um dos órgãos criados por esta Lei poderão solicitar servidores públicos municipais para
ter exercício em atividades que levem à consecução dos respectivos objetivos, ou por tempo determinado,
prestar serviço junto às Comissões Especiais e Setoriais que venham a ser criadas.

Art. 72 – Os organismos criados por esta Lei , no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua instalação,
elaborarão seu regimento interno.

Art. 73 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos adicionais necessários para ocorrerem
as despesas decorrentes da aplicação desta Lei.

Art. 74 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, principalmente
a lei 9626/98.

Campinas, 20 de maio de 2004
IZALENE TIENE

Prefeita Municipal
Protocolado no 04/08/01872 PCV
Autoria: Carlos Francisco Signorelli

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXM.ª SRA. PREFEITA MUNICIPAL
Em, 20 de maio de 2004

De SMA / DS - Referência: Pregão Presencial nº 001/04 - Objeto: Registro de Preços de suprimentos
para máquinas copiadoras (toner) - Protocolo n.º 04/10/1760
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, com fulcro nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS abaixo, AUTORIZO a despesa no valor de
R$7.273,80 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos), a favor das empresas abaixo:
- Galmaq Equipamentos para Escritório Ltda., no valor de R$174,00 (cento e setenta e quatro reais), para o
fornecimento do item 01, Ata n.º 117/2004;
- Maquim Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda., no valor de R$946,80 (novecentos e quarenta
e seis reais e oitenta centavos), para o fornecimento do item 02, Ata n.º 118/2004;
- Servtécnica Automação Ltda., no valor de R$6.153,00 (seis mil, cento e cinqüenta e três reais), para o
fornecimento do item 03, Ata n.º 119/2004;
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir, ao DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS da SMA para emissão e gerenciamento da Ordem de
Fornecimento.
De SMA / DS - Referência: Pregão Presencial n.º 009/04 - Objeto: Registro de Preços de serviços gráficos
de uso comum. Protocolo n.º 03/10/56.527
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, com fulcro nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS abaixo, AUTORIZO a despesa no valor de
R$11.237,41 (onze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), a favor das empresas abaixo:
- Itagráfica Ltda., no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), para o fornecimento do item 03, Ata n.º
210/2004;
- Ângelo Marcelo Fossa ME, no valor de R$10.817,41 (dez mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e um
centavos), para o fornecimento dos itens 06, 07, 09, 10, 11, 12 e 13, Ata n.º 209/2004;
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir, ao DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, para emissão e gerenciamento das Ordens de
Fornecimento.
De SMA / DS - Referência: Pregão - Presencial n.º 013/04 - Objeto: Registro de Preços de açúcar refinado.
- Protocolo n.º 04/10/02855
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 212/2004, AUTORIZO a despesa no valor de
R$7.688,60 (sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a favor da empresa Terrão Comércio
e Representações Ltda., para o fornecimento de açúcar refinado.
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir, ao DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS da SMA, para emissão e gerenciamento da Ordem
de Fornecimento.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA
Em 20 de maio de 2004

De Secretaria de Educação - Protocolado n.º 03/10/58.306 PG
À vista da manifestação da Secretaria de Educação de fls. 69, e dos pareceres de fls. 75 - 78 da Secretaria de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Parceria com a Creche Casa Jotinha, nos exatos termos da minuta acostada às fls. 60
– 64. À SME, para formalização do competente Termo e demais providências.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

Publicado novamente por conter incorreções.
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a Tomada de Preços nº 034/2004 – Processo
Administrativo: 04/10/18145 - Int.: SMS - Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de
construção do Centro de Saúde do Jardim Carlos Lourenço. Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de
abertura: 08/06/2004 às 09h00. O Edital poderá ser consultado e retirado, sem ônus, através do site
www.campinas.sp.gov.br/sa  a partir do dia 21/05/2004 até o dia 07/06/2004, ou, poderá ser consultado e
adquirido, mediante recolhimento da importância de R$60,00 (sessenta reais), na Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200 - 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30 às 16h. O
valor da obra orçado pela PMC é de R$586.169,88 e com prazo de execução de 240 dias.

Campinas, 17 de maio de 2.004
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EM 19/05/04

Processo Administrativo nº 04/10/11.218 – Pregão Presencial: 028/2004 - Int.: Secretaria Municipal de
Educação - Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de brinquedos tipo playground
Tendo em vista os elementos constantes no presente protocolado e, com a competência estabelecida pelo artigo
3º, inc. II, parágrafo segundo do Decreto Municipal 14.741/04, AUTORIZO a despesa no valor de R$ 112440,00
(cento e doze mil, quatrocentos e quarenta reais) a favor da empresa BRÁS MÓVEL Comercial Ltda. e R$
31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais) a favor da empresa PLUSSPORT Comercial Ltda.. Encaminhe-se:
1. À equipe de apoio do Pregão, para registro da homologação no SIM.
2. Ao DPCC-SMA para anotações.
3. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato.
4. Após retorne a Secretaria Municipal de Educação para emissão do empenho e demais providências.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

Publicado novamente por conter incorreções.
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EM 13/05/04
Protocolo: 04/10/09.240 – Pregão Presencial: 029/2004 - Int.: Secretaria Municipal de Educação  - Objeto:
Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração
(geladeiras e freezers), pertencentes a Rede Municipal de Educação, com fornecimento de peças.
Tendo em vista os elementos constantes no presente protocolado e, com a competência estabelecida pelo artigo
3º, inc. II, parágrafo segundo do Decreto Municipal 14.741/04, AUTORIZO a despesa no valor de R$ 36.827,40
(trinta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) para fornecimento de peças e R$ 10.036,20
(dez mil e trinta e seis reais e vinte centavos) para serviços de mão de obra, a favor da empresa Lindoval
Calixtro da Silva – EPP, devendo onerar dotação do presente exercício o valor de R$ 21.482,65 (vinte e um
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 5.854,45 (cinco mil, oitocentos e
cinqüenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) respectivamente,  o restante deverá onerar dotação do
exercício seguinte. ENCAMINHE-SE.
1. À equipe de apoio do Pregão, para registro da homologação no SIM.
2. Ao DPCC-SMA para anotações.
3. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato.
4. Após retorne a Secretaria Municipal de Educação para emissão do empenho.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA –
CAMPINAS

RESOLUÇÃO N° 21/04 DE 05.05.04
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas, criado pela Lei Muni-
cipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, conforme
deliberado em reunião ordinária de 05.05.04,
RESOLVE:
Instituir a Comissão de Políticas Públicas para a Infância e Juventude, com a seguinte participante:
Coordenadora: KELLYE RIBAS MACHADO

Campinas, 18 de maio de 2004
ELIZABETH CONCEIÇÃO ROSSIN

Presidente - CMDCA
(20, 21 e 22/05)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CMDCA -
CAMPINAS

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA – CAMPINAS, A SER
REALIZADA NO DIA 24/05/2004 A PARTIR DAS 08:30 HS. NESTE CONSELHO

ORDEM DO DIA:
1- Ação Civil Pública

ELIZABETH ROSSIN
Presidente - CMDCA

(20, 21 e 22/05)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CMDCA -
CAMPINAS

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA – CAMPINAS, A SER
REALIZADA NO DIA 26/05/2004 A PARTIR DAS 08:30 HS. NESTE CONSELHO

ORDEM DO DIA:
1- Eleição Conselho Tutelar

ELIZABETH ROSSIN
Presidente - CMDCA

(20, 21 e 22/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, em sua reunião do dia 19 de
fevereiro de 2004, DECIDIU abrir o processo de tombamento nº 01/04, destinado ao estudo de tombamento do
“mural” do artista plástico campineiro A ldo Cardarelli elaborado na parede externa da residência situada na rua
Sampainho, nº 362 - Campinas -SP.

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC,
aos 15 de abril de 2004, o tombamento, do processo nº 01/04, do “mural” do artista plástico campineiro Aldo
Cardarelli elaborado na parede externa da residência situada na rua Sampainho, nº 362 - Campinas -SP.

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDE-
PACC, aos 11 de março de 2004, a aprovação “ad-referendum”, do protocolo nº 04/10/20372, destinado à
restauração da Banda Municipal Carlos Gomes, imóvel situado à rua Benjamim Constant, nº 1.423 - Centro em
estudo de tombamento (processo nº 06/01).

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDE-
PACC, aos 11 de março de 2004, o tombamento “ad-referendum”, do processo nº 05/00, destinado ao estudo de
tombamento dos prédios (D. Pedro II, Antonio Prado e Franz W. Dafert), das estufas, da Antiga casa da Direto-
ria e do Arboreto do Parque do I.A.C. (Instituto Agronômico de Campinas).

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDE-
PACC, aos 15 de abril de 2004, o tombamento “ad-referendum”, do processo nº 03/02 em nome da Sociedade
Feminina de Instrução e Caridade, do imóvel situado à rua Culto à Ciência, nº 238 - Botafogo

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC,
aos 11 de março de 2004, o tombamneto “ad-referendum”, do processo nº 010/01, destinado ao estudo de tomba-
mento do Sanatório Santa Isabel, imóvel situado à avenida Abolição, nºs 1.000, 1.002 e 1.070 - Ponte Preta.

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
COMUNICADO

COMUNICO que foi homologado no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDE-
PACC, aos 11 de março de 2004, o tombamento “ad-referendum”, do processo nº 02/92 destinado ao estudo de
tombamento do Cemitério da Saudade de Campinas situado à Avenida da Saudade - Ponte Preta.

Campinas, 03 de maio de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 42 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombada a Ponte Metálica sobre o rio Atibaia, situada à Rua Jacinto Martineli, em Sousas.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previs-
tos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22
e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 44 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombado o Ramal Férreo Campineiro, situado no Distrito de Sousas.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previs-
tos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22
e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 45 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombada a Área e Prédios do Complexo Ferroviário da Antiga Companhia Mogiana, situado ‘a
Rua Mário Siqueira, no bairro Guanabara.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos
pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21,
22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 46 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombado o Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, situado `a Praça Corrêa de Lemos, s/nº,
no bairro Vila Industrial.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previs-
tos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21,
22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 47 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombado o Maciço Arbóreo C, ao lado da Mata Santa Genebra, no distrito de Barão Geraldo.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos
pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21,
22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 48 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombado o Maciço Arbóreo D, ao lado da Mata Santa Genebra, no distrito de Barão Geraldo.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos
pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21,
22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.



Sexta-feira, 21 de maio de 2004Diário Oficial10

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 49 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica tombada a Capela da Hípica, situada à Rua Oswaldo Zuben nº 297.
Parágrafo Único - O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos
pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22
e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros do bem tombado.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC
RESOLUÇÃO Nº 50 DE 13/05/2004

Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987
RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam tombadas as Praças Bento Quirino e Antonio Pompeu, os Monumentos a Bento
Quirino e a César Bierrembach, o Túmulo de Carlos Gomes e a Basílica de Nossa Senhora do Carmo.
Parágrafo Único - Os bens tombados pela presente Resolução passam a ser objeto das sanções e benefícios
previstos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987 e da Lei 10.390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21,
22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada a até 300 metros dos bens tombados.

Artigo 3° - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo compe-
tente o imóvel tombado por esta Resolução e providenciar junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidada-
nia da Prefeitura Municipal de Campinas, o encaminhamento de averbação desta medida ao cartório da circuns-
crição do registro imobiliário a que pertence este bem.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Presidente do CONDEPACC
(19, 20 e 21/05)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Aos 20 de maio de 2.004
Protocolo n.º 10/04730/2004 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
Referência: Pregão Eletrônico n.º 003/04 Objeto: Registro de Preços de postes metálicos, luminárias
públicas e acessórios para instalação em praças públicas no município de Campinas.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art.1º, do Decreto Municipal
n.º 14.741/04, AUTORIZO, com fulcro nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS abaixo, a despesa no
valor total de R$120.770,17 (cento e vinte mil, setecentos e setenta reais e dezessete centavos), a favor
das empresas abaixo: · NewLux Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$41.649,17 (quarenta e um
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), para o fornecimento dos itens 01, 03, 06,
07 e 08, Ata n.º 256/2004; · CME Comercial e Distribuidora Ltda., no valor de R$79.121,00 (setenta e
nove mil, cento e vinte e um reais), para o fornecimento dos itens 02, 04, 05, 09, 10 e 11, Ata n.º 257/
2004; À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E
TURISMO, para gerenciamento e emissão das Ordens de Fornecimento.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

EDITAL FUMEC N.º 03/2004
REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE

ASSISTÊNCIA MÉDICA
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará credenciamento de empresas prestadoras de serviços de assistência médi-
ca de natureza clínica e cirúrgica, hospitalar e ambulatorial e ainda outros serviços auxiliares de diagnósticos e
de terapia, para atendimento de seus servidores ativos e inativos, em conformidade com as regras estabelecidas
neste regulamento.

1. DO OBJETO
O presente edital destina-se a credenciar as empresas prestadoras dos serviços acima mencionados, a fim de que
ofereçam, no mínimo, ampla cobertura conforme o plano-referência, previsto na Lei n.º 9.656, de 03 de junho
de 1.998 e alterações posteriores, e nas regulamentações da Agência Nacional de Saúde. A empresa credenciada
deverá especificar expressamente todos os serviços que não estão cobertos pelo Plano de Saúde apresentado,
bem como os limites de procedimento. Os atendimentos emergenciais serão prestados durante 24 (vinte e qua-
tro) horas, em qualquer dia do ano. As credenciadas deverão aproveitar o período de carência do servidor que já
era usuário de Plano de Saúde nos últimos 60 (sessenta) dias. Os laboratórios que prestarem serviços às empre-
sas credenciadas deverão estar regularmente credenciados junto à Sociedade Brasileira de Patologia clínica. O
Termo de Adesão será valido pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos
até o limite legal. Não será admitida a cobrança de taxa de inscrição ou taxa de cadastramento. A empresa
credenciada deverá emitir cartões de identificação individuais para cada servidor cadastrado e para cada um de
seus dependentes, sem qualquer custo adicional.

2. DOS USUÁRIOS
2.1. Consideram-se usuários titulares, os servidores ativos e inativos devidamente inscritos no plano assisten-
cial.
2.2. A credenciada deverá oferecer opção de plano de saúde que contemple dependentes e/ou agregados, estabe-
lecendo seus critérios.

3. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Podem participar deste credenciamento todas as empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcio-
namento no Brasil, pertencente ao ramo objeto deste credenciamento, sendo vedada a participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administra-
ção Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de Campinas,
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatárias;
3.1.5. Empresas das quais participe membros da Comissão de Avaliação.

4. DO CREDENCIAMENTO
As empresas a serem credenciadas deverão apresentar, no dia 01 de junho de 2004, até às 12:00 horas, na
Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC - CAF, localizada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar -
Paço Municipal, o ofício de solicitação do credenciamento com os documentos a seguir enumerados:

4.1 HABILITAÇÃO
A documentação relativa à habilitação da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o credencia-
mento, consistirá em:

4.1.1 Para empresas ou sociedades: ato constitutivo devidamente registrado, acompanhado de prova da repre-
sentação legal;
4.1.2. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização para funcio-
namento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.1.3. Para Sociedade Cooperativa: Estatuto Social em vigência e registro na Organização das Cooperativas
Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, em cumprimento ao artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/71.
4.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.2.1. Relação dos estabelecimentos credenciados bem como seus endereços, e relação das unidades para reali-
zação de exames e demais serviços complementares de diagnóstico e terapia por especialidade;
4.2.2. Relação dos Médicos por especialidade;
4.2.3. Relação das unidades de pronto atendimento e em caráter de urgência/emergência;
4.2.4. Declaração de que a empresa atende aos requisitos da Lei Federal nº 9.656/98;
4.2.5. Autorização de funcionamento quando se tratar de operadora de plano de assistência à Saúde deferido
pela ANS -Agência Nacional de Saúde Suplementar;
4.2.6. Declaração de que a credenciada desenvolve suas atividades administrativas no Município de Campinas;
4.2.7. As propostas de Plano de Saúde e a minuta do Contrato que será firmado com o usuário. Poderão ser
apresentados planos diferenciados de atendimento, inclusive com abrangência nacional, estadual ou municipal.
4.2.8. Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, de que todos os estabelecimentos prestadores
de serviço de saúde possuem Alvará Sanitário atualizado;
4.2.9. Os estabelecimentos hospitalares deverão apresentar documentos comprobatórios de Comissão de Ética
Médica, de Comissão de Revisão de Prontuários e Óbitos, de Comissão de Infecção Hospitalar e de Cipa.
4.2.10. Os estabelecimentos hospitalares que não tiverem comprovadas as Comissões previstas no item 4.2.9
terão 90 (noventa) dias para a devida regularização.

5. DO VALOR
5.1. A proponente deverá oferecer preço mensal igual ou inferior ao praticado pela Instituição no mercado,
podendo oferecer diferentes opções de planos.

6. DO REAJUSTE
6.1. Os preços das contraprestações pecuniárias dos produtos e serviços do plano de assistência à saúde ofere-
cidos no presente contrato serão reajustados anualmente de acordo com o parágrafo 2º do artigo 35-E da Lei
Federal nº 9.656 de 03 de junho de 1.998, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 10.192, de 14
de fevereiro de 2.001.
6.2. O percentual máximo de reajuste a ser aplicado será autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar, através de deliberação de sua Diretoria Colegiada, a partir de prévia solicitação da operadora de plano de
Assistência à Saúde.

7. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
7.1 A avaliação das propostas será feita por uma comissão formada por servidores de conhecimento da matéria
em exame, a saber:
7.1.1. Adriana Aparecida Ruella Teodoro – matrícula n.º 10.252
7.1.2. Maira Pires Videira – matrícula n.º 100.033
7.1.3. Ercília Nobuyo Aoki – matrícula n.º 7.176-5
7.1.4. Carlos Roberto Velasco – matrícula n.º 443
7.1.5. Rute de Carvalho Angelini – matrícula n.º 10.023
7.2. O resultado da avaliação será publicado no DOM sem ordem de classificação.
7.3. Após a publicação da avaliação, as empresas terão prazo máximo de 03 dias para assinatura do Termo de
Adesão, sob pena de cancelamento do credenciamento.
7.4. Caso a proposta da empresa não seja classificada, caberá recurso, no prazo de 05 dias úteis, a contar da
publicação no DOM, à Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária.

8. DAS CONTRATAÇÕES:
8.1. É vedada a transferência parcial ou total das obrigações decorrentes do presente credenciamento.
8.2. Todos os encargos incidentes sobre os serviços prestados serão de inteira responsabilidade das empresas
credenciadas.
8.3. As empresas que atenderem às condições estabelecidas no presente regulamento serão credenciadas medi-
ante assinatura do Termo de Adesão - Anexo I.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1. Será vedado o pagamento de sobretaxas de qualquer natureza.
9.2. A FUMEC providenciará o desconto do valor da mensalidade de cada servidor e de seus dependentes, ou
agregados, processando-o em folha de pagamento mediante expressa autorização do interessado, repassando o
montante a cada empresa credenciada, no décimo dia útil do mês subseqüente ao de referência.
9.3. O repasse será feito mediante depósito em conta corrente bancária da credenciada, previamente informada
no Termo de Adesão.

10. DO DESCREDENCIAMENTO
A empresa será descredenciada quando:
10.1. Não mantiver as condições de habilitação e qualificação exigidas para seu credenciamento;
10.2. Não realizar a prestação de serviços objeto do presente regulamento ou ainda se a atuação profissional
apresentar falhas técnicas que a comprometa.
10.3. Solicitar expressamente sua exclusão do rol de credenciados com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias.
10.4. Ocorrerem queixas de servidores ou dependentes ou agregados após a conclusão de procedimento admi-
nistrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.
10.5. Ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
10.6. Não atender a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1.998.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas ou infringência dos preceitos
legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta:
11.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade, para as quais tenha o
contratado concorrido diretamente.
11.1.2. Descredenciamento, quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta
grave dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou dos
documentos fornecidos pelo inscrito, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público.
11.2. As penalidades são independentes, e a aplicação de uma não exclui as demais, quando cabíveis.
11.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil. A aplicação das penalidades tem caráter punitivo e não exclui o direito à indeniza-
ção de eventuais prejuízos causados.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição da empresa, através do Termo de Adesão, representa a aceitação das normas contidas neste
regulamento.
12.1.1. A FUMEC publicará no Diário Oficial do Município, as empresas credenciadas, a fim de que os servi-
dores possam tomar conhecimento e proceder à escolha.
12.2. Será formada uma Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Credenciamento com integrantes da
Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC - CAF, Secretaria Municipal de Saúde e servidores
usuários ativos ou inativos. Os representantes dos servidores usuários na Comissão de Avaliação e Acompanha-
mento serão indicados a cada dois anos em plenária dos servidores usuários.
12.3. Os interessados poderão obter esclarecimentos pelos telefones 3735-0488 e 3735-0492 da Coordenadoria
Administrativa e Financeira da FUMEC - CAF.
12.4. Os médicos e os serviços deverão constar em manual apartado, de forma detalhada e específica, cabendo
à empresa credenciada fornecer em periodicidade anual os manuais atualizados, sem qualquer custo adicional,
informando a FUMEC sobre eventuais alterações que possam ocorrer.
12.5. As credenciadas, após a assinatura do Termo de Adesão, deverão disponibilizar, por 15 dias úteis, estrutu-
ra no Paço Municipal para atender os servidores da FUMEC que quiserem formalizar sua opção ao plano
oferecido. Após este período, a empresa credenciada deverá manter o atendimento em seu estabelecimento, no
Município de Campinas.
12.6. A credenciada deverá encaminhar à Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC - CAF, até o
dia 15 de cada mês, as autorizações para desconto em folha de pagamento dos servidores que aderiram aos
planos no mês anterior, em meio magnético e de acordo com a formatação fornecida pela CAF.
12.7. Fica eleito o foro de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas a este
credenciamento.

13. DO ANEXO
Faz parte integrante do presente regulamento o Anexo I - Termo de Adesão.

Campinas, 17 de maio de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Presidente da FUMEC
(18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/05)

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO
Pelo presente instrumento, de um lado a Fundação Municipal de Educação Comunitária - FUMEC, com sede na
Av. Anchieta, nº. 200, 9º andar, Centro, neste ato representado pela Ilma. Presidente, Corinta Maria Grisolia
Geraldi, doravante denominada FUMEC, e do outro lado a.., com sede na.., nº., cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, CNPJ nº.., neste ato denominada Credenciada, têm entre si acertado o seguinte:
Cláusula Primeira – A CREDENCIADA, prestadora de serviços médicos, já qualificada acima, declara sua
anuência a todas as normas contidas no regulamento do credenciamento – Edital nº 03/04 da FUMEC, bem
como aos requisitos da Lei Federal nº 9.656/98 e eventuais alterações posteriores de ambos.
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Parágrafo Único – A CREDENCIADA declara estar ciente de sua admissão em um cadastro que ficará à
disposição da FUMEC.
Cláusula Segunda - Caberá à CREDENCIADA, a disponibilização de pessoal e local próprio, dentro do Mu-
nicípio de Campinas, para inscrição dos servidores usuários, bem como providenciar junto ao servidor usuário
todos os documentos necessários à formalização do contrato.
Parágrafo Único – Após a adesão do servidor, a credenciada providenciará a remessa à Coordenadoria Admi-
nistrativa e Financeira da FUMEC – CAF, da autorização para desconto em folha de pagamento até o dia 15 de
cada mês, em meio magnético, com a formatação fornecida pela CAF.
Cláusula Terceira: O valor a ser repassado à credenciada deverá ser depositado na agência ________, conta
corrente nº_________, Banco __________.
Cláusula Quarta: A FUMEC disponibilizará código próprio para desconto do valor da mensalidade de cada
servidor e seus dependentes.
Cláusula Quinta: O prazo deste Termo de Adesão será de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.
E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.
_______________________________
Credenciada
_______________________________
FUMEC

Testemunhas
_______________________________ _____________________________
Nome:/CPF: Nome/CPF:
(18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/05)

RESOLUÇÃO FUMEC N° 02 /2004
Dispõe sobre o preenchimento de cargos de Professor de Educação de Jovens e Adultos da

Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC durante o ano de 2004
A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições de seu
cargo e,
CONSIDERANDO o inciso II do artigo 37, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a realização do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos de Professor, nos
moldes do Edital 001/2000;
CONSIDERANDO o compromisso firmado perante o Ministério Público do Trabalho, o qual determina que
as contratações por período determinado sejam realizadas apenas nos casos de impedimentos legais,
RESOLVE:

Artigo 1° - Para o preenchimento dos cargos de Professor de Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão convo-
cados os candidatos aprovados no Concurso Público e classificados conforme Edital 001/2000, em vigor até
29/06/2004.

Artigo 2° - O local de trabalho atribuído ao candidato, cuja vaga não tenha sido ainda relacionada em Concurso
de Remoção é provisório.

Artigo 3° - Após a posse e exercício das funções do cargo, o professor que estiver na condição de que trata o
Artigo 2° participará de nova atribuição de local de trabalho, entre as vagas remanescentes do Concurso de
Remoção.

Artigo 4° - Os candidatos serão convocados pela FUMEC, conforme as vagas existentes.
§ 1° - O candidato que não comparecer à reunião de preenchimento de cargo em atendimento à convocação será
considerado desistente.
§ 2° - A convocação está condicionada à existência de cargos vagos.

Artigo 5° - O candidato poderá realizar os atos previstos nesta Resolução, mediante procuração, com apresen-
tação do documento de identidade do procurador.

Artigo 6° - As situações não previstas na presente Resolução serão resolvidas pela Presidente da FUMEC.

Artigo 7° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Campinas, 19 de maio de 2004

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Presidente da FUMEC

(20 e 21/05)

EDITAL FUMEC Nº 04/2004
Convocação do Concurso Público Referente ao Edital 003/2000

A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC, no uso das atribuições do seu
cargo, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no concurso de Provas, para
provimento de 04 (quatro) cargos vagos de Agente de Apoio I. A reunião de preenchimento de vagas será
realizada no dia 26/05/2004 às 15h na Sala de Reuniões do 5º andar da Coordenadoria do Programa de Jovens
e Adultos, na Rua Dr. Quirino, nº 1562, Edifício Aquarius, Centro, Campinas, SP. Os candidatos deverão com-
parecer munidos de Documento de Identidade (RG) e Certidão de Nascimento dos filhos, para o caso de desem-
pate. A escolha poderá ser efetuada por procuração, devendo ser apresentado documento de identificação do
procurador e do outorgante. O não comparecimento na data, horário e local acima mencionados, implicará na
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. A relação de vagas a serem oferecidas, serão divul-
gadas no momento da escolha.
Cargo: AGENTE DE APOIO I
CLASS. NOME DO CANDIDATO Nº DOCUMENTO
57 ANA PAULA DOS SANTOS MONTEIRO 00266438854
57 ANA SILVA DE SOUZA 00020166579
57 ANGELICA FRANKLIN DA CUNHA 00013292388
57 ANGELICA MOREIRA PEREZ 00295860236
57 CLEUSA FERREIRA DO ROZARIO CARRASCO 00015306902
57 JULIA SANTA PITAN 00007949767
57 MARIA ANGELA SEREGATTO 00179869371
57 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 00177603562
57 MARLENE CORREIA DA SILVA 00011981396
57 ROSIMEIRE BERNARDES DE OLIVEIRA 00021123562

Campinas, 19 de maio de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Presidente da FUMEC
(20 e 21/05)

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 20/05/2004
Em face do Termo de Contrato 271/2003, da Ordem de Serviço 619/03 e do Decreto 14.217/03, AUTORIZO
a despesa de R$ 15.439,50 (quinze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos) destinados à
execução de serviços extraordinários de impressão de mapas, devendo onerar a dotação codificada sob o nº
07.01/12.361.2351.2073/339039.61.21.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 20/05/2004
Em face do Termo de Contrato 271/2003, da Ordem de Serviço 619/03 e do Decreto 14.217/03,  AUTORIZO
a despesa de R$ 29.110,49 (vinte e nove mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos) destinados à execução
de serviços extraordinários de confecção de jornais, convites, folders, certificados, cadernos, cartilhas, fichas,
folhetos, filipetas, cartazes e impressos protocolos, devendo onerar a dotação codificada sob o nº 07.01/
12.361.2351.2073/339039.61.17.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

COMUNICADO
Concurso SME Nº 01/2004 – Seleção de Capoeiristas

Processo Administrativo nº: 04/10/09196 – Interessado: Secretaria Municipal de Educação – Objeto:
Contratação de Profissionais para ministrar Práticas de Capoeira nas Unidades Educacionais da Rede Municipal
de Ensino de Campinas.
A Comissão de Seleção, nomeada pela Secretária Municipal de Educação, Resolução SME n° 08/2004, após
análise dos documentos apresentados e dos recursos encaminhados, COMUNICA a lista final de classificação
dos candidatos, bem como da lista dos candidatos desclassificados:

1- Candidatos classificados na seguinte ordem:
PONTUAÇÃO
CANDIDATO ............................................................................. TEMPO DE ATIVIDADE .................. ENTREVISTA ........................ FINAL
1° JOSÉ ABÍLIO PEREIRA ............................................................................................ 180 ........................................ 80 .............................. 260
2° IRANDI FERREIRA DA SILVA ................................................................................. 108 ........................................ 80 .............................. 188

2° JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO .............................................................. 108 ........................................ 80 .............................. 188
4° CRISTIANO ROSA FARIAS ........................................................................................ 89 ........................................ 80 .............................. 169
5° CARLOS HENRIQUE MANTOVANI ......................................................................... 84 ........................................ 80 .............................. 164
6° JOSÉ MACENA DA SILVA FILHO ............................................................................. 69 ........................................ 80 .............................. 149
7° GERISNALDO DA SILVA SANTOS ........................................................................... 52 ........................................ 80 .............................. 132
7° SUZANA CAMPOS CORDEIRO ................................................................................ 52 ........................................ 80 .............................. 132
9° VLADIMIR PEREIRA BEZERRA .............................................................................. 48 ........................................ 80 .............................. 128
10° KARINA BASSO FERRARESSO ............................................................................. 39 ........................................ 80 ............................... 119
11° FÁBIO GABRIEL DA COSTA ................................................................................... 31 ........................................ 80 ............................... 111
12° ORDACK MIRANDA DE OLIVEIRA ...................................................................... 29 ........................................ 80 .............................. 109
13° RODNEY ROGÉRIO AREGAZONE ........................................................................ 26 ........................................ 80 .............................. 106
14° CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA ............................................................................. 20 ........................................ 80 .............................. 100
15° JOSEANE SILVA DE ALBUQUERQUE ................................................................... 17 ........................................ 80 ................................ 97
15° LÍLIAN PATRÍCIA SOARES ..................................................................................... 17 ........................................ 80 ................................ 97

2- Os candidatos acima classificados devem comparecer no dia 26 de maio de 2004 às 14:00 horas no Edifício
Aquários (6º andar), Rua Dr. Quirino, 1562 – Centro, para sessão de atribuição de aulas e encaminhamentos do
processo de contratação.

3- Candidatos desclassificados:
CANDIDATO MOTIVO
ADILSON SILVA DE MORAES Não apresentou comprovante de escolaridade. (Recurso Indeferido)

AGUINALDO DE FREITAS SOUZA Não apresentou comprovante de escolaridade, de tempo de atividade

ministrando aula de capoeira e atestado médico

DANIEL NUNES VIEIRA Não apresentou atestado médico e comprovante de tempo de atividade

ministrando aula de capoeira. (Recurso Indeferido)

DOMINGOS ANASTÁCIO DE BRITO Não apresentou proposta de trabalho. (Recurso Indeferido)

EDSON MANCUSI DA SILVA Não apresentou comprovante de tempo de atividade ministrando aula de capoeira.

(Recurso Indeferido)

JOHNNI RODRIGUES KISS Não apresentou comprovante de escolaridade, de tempo de atividade

ministrando aula de capoeira e atestado médico. (Recurso Indeferido)

LUIZ EDUARDO MANUEL Não apresentou proposta de trabalho. (Recurso Indeferido)

MARCELO GOMES POLIDÓRIO Não apresentou comprovante de escolaridade, de tempo de atividade

ministrando aula de capoeira e proposta de trabalho

MARCO ANTÔNIO DA COSTA Não compareceu à entrevista. (Recurso Indeferido)

MARCO ANTONIO JEREMIAS Não apresentou comprovante de tempo de atividade ministrando aula de capoeira.

(Recurso Indeferido)

MARIA DA GUIA DA COSTA BATISTA Não apresentou comprovante de tempo de atividade ministrando aula de

capoeira e proposta de trabalho. (Recurso Indeferido)

MAURO GOMES DOS SANTOS Não apresentou comprovante de tempo de atividade ministrando aula de

capoeira e não compareceu à entrevista.

PRISCILA REGINA F. N. DE OLIVEIRA Não apresentou comprovante de escolaridade e atestado médico.

RAMIRO MARKARIAN DE SIQUEIRA Não apresentou comprovante de escolaridade, de tempo de atividade

ministrando aula de capoeira e atestado médico. (Recurso Indeferido)

Campinas, 20 de maio de 2004
CARLINDO FAUSTO ANTONIO

BENEDITO LUIZ AMAURO (LUMUMBA)
MESTRE PEDRO MORAES TRINDADE

MESTRE ADELMO PEREIRA LIMA
GILBERT DE OLIVEIRA SANTOS

MARIA DE FÁTIMA GARCIA
ROMUALDO DIAS

JOSÉ DAMIRO DE MORAES

COMUNICADO SME/FUMEC Nº21/2004
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC,
no uso das atribuições de seus cargos, COMUNICA que houve mudança do local onde será realizada a aula
inaugural do Curso de Formação em Open Office para Diretor, Vice-Diretor de Educação Infantil, Coordenadores
de NAED´s e da FUMEC, Supervisores e Assistentes Administrativos:
DIA: 24/05/04
HORÁRIO: 14h
LOCAL: Escola Preparatório de Cadetes do Exército, Rua Papa Pio XII, nº 350 , Jd. Chapadão

Campinas, 20  de maio de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação - Presidente da FUMEC
(21 e 22/05)

COMUNICADO SME/FUMEC Nº 22/2004
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação Comunitária – FUMEC,
no uso das atribuições dos seus cargos, COMUNICA o resultado final do processo seletivo de professores
efetivos, função pública e função atividade da Rede Municipal de Ensino de Campinas e FUMEC para o Museu
Dinâmico de Ciências de Campinas (MDCC), conforme Resolução SME/FUMEC nº 07/2004 e Edital SME/
FUMEC nº 03/2004.
RELAÇÃO DOS PROFESSORES: Davi Oliveira Marcelino; Ana Lúcia Pupo Cagliari Picoli; Deise Renata
Gonzalez Agnani; Joana Zavan Pinheiro; Andrea Carla Fissore; Maria Rita Ferreira Neves; Leila Adriane Carvalho
Revoredo

Campinas, 20 de maio de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação - Presidente da FUMEC
(21 e 22/05)

COMUNICADO SME Nº 42/2004
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, COMUNICA que a  próxima sessão
de atribuição para substituição de aulas e classes, em caráter temporário, de Educação Especial, Educação
Infantil, 1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental Regular e EJA, para o ano letivo de 2004 será
realizada no dia 26/05/2004 no CEFORMA, à Rua Dr. Betim, nº 520, Vila Marieta, em horários e classificação
anexos neste comunicado. Ficam CONVOCADOS os professores efetivos, função-pública, função-atividade
e reintegrados judicialmente que queiram suplementar aula ou substituir aulas e classes, conforme Resolução
SME nº 11/2003. Também ficam CONVOCADOS os professores concursados e classificados conforme Edital
SME nº 001/2000,  que ainda não foram convocados para efetivação, e professores cadastrados conforme Editais
SME nº 01/03 , 02/03 e 03/03 a fim de realizarem escolha de classe e/ou aulas em substituição de caráter
temporário, conforme Resolução SME nº 02/2004. Na sessão de atribuição de classes será observada a seguinte
ordem de chamada: efetivos, função-pública, função-atividade, reintegrados, os professores concursados,
classificados que ainda não foram convocados para efetivação e professores cadastrados.
Para substituição no componente curricular ERET as aulas poderão ser atribuídas a professores concursados
nos componentes curriculares conforme o Edital SME nº 001/2000, em qualquer número de classificação e que,
além da licenciatura plena em uma das áreas do conhecimento, apresentem também o Diploma de Bacharelado
em Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito, Ciências Administrativas, Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis. Para substituição no Componente Curricular INGLÊS,  poderão escolher aulas os professores
concursados em outro componente curricular,  que apresentarem na sessão de atribuição o Diploma com
habilitação específica. Será considerado desistente o professor que não comparecer na sessão de atribuição ou
que não se interessar pelas aulas/classes existentes para sua escolha, tendo sido convocada a sua numeração de
classificação, salvo se houver retorno ao início da classificação.
No ato da atribuição os professores preencherão documento de acumulação remunerada e deverão apresentar a
seguinte documentação comprobatória:
- Documento de Identidade
- Comprovante de filhos dependentes (para desempate)
- Anexo 2003 (para os efetivos, função-pública, função-atividade, reintegrados, ou substitutos que tenham o
documento recente)
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar (para os professores concursados e
classificados)
HORÁRIO ÁREA DE COMPONENTES Nº CLASS.

ATUAÇÃO CURRICULARES CONVOCADOS
9h 5ª a 8ª séries GEOGRAFIA Todos  cadastrados
9h 5ª a 8ª séries HISTÓRIA Todos
9h 5ª a 8ª séries ERET Todos cadastrados
9h 5ª a 8ª séries PORTUGUÊS Todos
9h 5ª a 8ª séries INGLÊS *
9h 5ª a 8ª séries MATEMÁTICA   Todos
9h 5ª a 8ª séries CIÊNCIAS Todos
9h 5ª a 8ª séries EDUCAÇÃO FÍSICA Todos
9h 5ª a 8ª séries EDUCAÇÃO ARTÍSTICA Todos
14h 1ª a 4ª séries * nº 716 ao  nº 790
14h Educação Infantil * nº 1024 ao nº 1058
14h Educação Especial PROF. CADASTRADOS Todos cadastrados

Campinas, 20 de Maio de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação
(21 e 22/05)
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JUSTIFICATIVA – ORDEM CRONOLÓGICA
A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993
, modificada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, vem justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público,
dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de maio de 2004:

RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO VALOR
EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE SÃO PAULO LTDA. 26/05/04 3.465,00
GRANDE CAMPINAS EDITORA E GRÁFICA LTDA. 27/05/04 910,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 28/05/04 1.095,60
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 31/05/04 333,44

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 03/10/15144
Interessado: Vera Aparecida Martinez Martinez
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 029.127.807-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos,
notadamente o parecer fiscal às folhas 16 a 19, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do
Código Tributário Nacional, e também nos artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), nos artigos 20 a
24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2003, relativo
ao imóvel codificado sob o nº 029.127.807-03, transformando-se de territorial para predial, com área construída
de 139,35 m², o tipo/padrão/subpadrão A-3.1 e o ano base de depreciação 2002, conforme CCO de 25/09/2002 e
parecer fiscal às fls. 18, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98
(e alterações) e da Lei 11.111/01. Determino que o lançamento do exercício de 2004 seja retificado, com os
mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o disposto no artigo 145, III do CTN. Deixo de recorrer à Junta
de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em
litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 03/10/11479
Interessado: Sidnei Adorno Silva
C.C.: 042.802.100-03
Assunto: Errata
Com base no art. 72, da Lei 11.109/2001, retifico o despacho de folhas 22, publicado no D.O.M. Em 25/03/
2004, verificada sua inexatidão, passando a vigorar com a seguinte redação: ONDE CONSTA: “ Determino o
cancelamento do lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 042.802.100-03, tendo em vista que o imóvel não é atendido pelo serviço de coleta e remoção de lixo,
nos termos da Lei 6.355/90. “, LEIA-SE : “Determino o cancelamento do lançamento da Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação do Lixo, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.802.100-03, a partir do exercício
de 2003, tendo em vista que o imóvel não é atendido pelo serviço de coleta e remoção de lixo, nos termos
da Lei 6.355/90.”.
Protocolo nº: 10-08247/2002 anexo 10-23445/03, 10-20790/04 e 10-21156/04
Interessado: Paulo Roberto da Costa Santos
Assunto: Isenção do IPTU(Imóvel Tombado)
C.C. : 008.684.000/02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de Isenção do
IPTU a partir do exercício de 2003, relativo ao imóvel tombado, codificado sob n° 008.684.000/02, visto
que o requerente atendeu aos requisitos da Lei 10390/99. Porém, Indefiro o pedido de Isenção para as Taxas as
de Serviços Urbanos(lixo) por falta de previsão legal para a concessão do benefício.
Protocolo: 04/10/21547
Interessado: Empresa Jornalística e Editora Regional Ltda.
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal; Lei Federal nº 9.051/
95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88, defiro o pedido de certidão de parcial teor
do processo protocolizado sob nº 03/10/62999, relativamente às fls. 50; 50-V.; 51; 52; 53; 54; 55; 55-V.;56;
57 e 58, por atender às exigências legais.
Protocolo: 03/10/62999
Interessado: Empresa Jornalística e Editora Regional Ltda.
Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos constantes dos autos e
atendendo as determinações dos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01,deixo de conhecer do pedido de revisão dos
lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 1998 a 2003 para os imóveis pertencentes ao loteamento
Jardim das Cerejeiras, codificados sob nº 055.082.561/03 a 055.082.573/03 e 055.083.461/03 a 055.083.465/
03 por haver sido apresentado fora do prazo determinado pelo artigo 37 da Lei 11.109/01 e por falta de
legitimidade da requerente, pois não figura como sujeito passivo do imposto, conforme cópias de matrículas
dos imóveis, juntadas aos autos. Da análise do mérito da matéria apresentada, concluímos pela manutenção
dos lançamentos em tela por encontrarem-se corretamente constituídos nos termos da legislação em vigor, pois
o loteamento está localizado dentro do perímetro urbano do município e fora devidamente aprovado pelo órgão
competente, nos termos do Decreto nº 11662, de 09/11/94, atendendo as exigências do artigo 32 do CTN e os
lançamentos foram efetuados em obediência às disposições do parágrafo único do artigo 142 do CTN, portanto,
inexistindo no ordenamento jurídico municipal instrumento legislativo que excluísse, ao tempo da ocorrência
do fato tributário imponível, o loteamento em questão do campo da tributação, deve prevalecer, via de regra, a
incidência do imposto. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01;
Protocolo nº: 76.430/01 anexo 17.363/02
Interessado: Edval Guimarães Pedro
Assunto: Imunidade Tributária - IPTU
C.C.: 020.463.000-02
Trata-se de matéria já conhecida e administrativamente julgada, não se evidenciando qualquer modificação nas
condições que determinaram, à época, o reconhecimento da imunidade em prol da requerente, de modo que não
alude motivo que dê causa a suspensão do benefício. Do exposto, deflui-se que a continuidade do exercício de
direito regularmente constituído é medida que se impõe.
Protocolo nº: 16417/1996
Interessado: Expresso Gardênia Ltda
C. C.: 045.442.740/02
Assunto: Revisão do IPTU/1992 e Restituição
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos, e
atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 1992, por se encontrar intempestiva a solicitação do requerente, nos
termos do artigo 198 da Lei 5626/85-CTM, No mérito, o lançamento do exercício de 1992 fora efetuado nos
termos da Lei 6891/91, vigente à época do seu respectivo fato gerador, não havendo possibilidade de retroagir a
aplicação do tipo/padrão pleiteado, posto que no exercício de 1993, o lançamento estava norteado pela Lei 7412/
92, que instituiu a Planilha de Informações Cadastrais-PIC para classificação dos imóveis, não havendo por
conseguinte, qualquer valor a ser compensado, devendo o lançamento ser mantido nos termos da Lei 6891/91.

PEDRO SEITIRO NAGAO
Diretor / DRI

CONVOCAÇÃO
CONVOCO a servidora Roselena Rodrigues da Fonseca, matrícula 105463-5, para ciência da decisão aposta
no Protocolado de n.º 04/10/21423, na data de 25 de maio de 2004, junto à Comissão Permanente de Avaliação
Probatória à Rua Tiradentes, 195 - Vila Itapura - Campinas/SP.

Campinas, 19 de maio de 2004
CARLOS FERNANDO BULHÕES MALDONADO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos
(20, 21 e 22/05)

GABINETE DO SECRETÁRIO
Expedientes despachados pelo Secretário Municipal de Recursos Humanos

Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolados, DEFIRO 30(trinta) dias de
Licença Prêmio aos requerentes relacionados abaixo, para que sejam usufruídas as vigências determinadas.

NOME PROTOCOLO VIGÊNCIA SECRETARIA
ADRIANA DIAS MACHADO 0045400/2002 07/06/2004 SMS
ALOISIO CARLOS M AMADEU 0002345/1997 01/06/2004 SMF
ANA MARIA FRANCISCO 1040493/2003 01/06/2004 HMMG

ANDRE CASTANHEIRA CIRGLIANO 0058116/1997 04/06/2004 HMMG
ANGELINA DE M FERNANDES 3000664/2003 01/06/2004 SME
ANTONIO DA SILVA BASTOS NETO 1038818/2003 07/06/2004 HMMG
ANTONIO MARCOS NUINTIN 7003769/2003 01/06/2004 SMS
APARECIDA MARIA M DE MORAES 0066818/2000 01/06/2004 HMMG
CANDIDA ELIZA PEREIRA 7001470/2003 01/06/2004 SMS
CARLA REGINA F GAZIO 7003101/2003 14/06/2004 SMS
CARLITO CAMPASSI 0043914/2002 01/06/2004 SMS
CARLOS ALBERTO G DE OLIVEIRA 1049981/2003 01/06/2004 SMCET
CAROLINE ARTENIS DE L E SILVA 5000673/2003 01/06/2004 SMS
CECILIA VARRASCHIN 0072829/2000 01/06/2004 HMMG
CELIANA COSTA P T SILVA 4000453/1998 28/06/2004 SMS
CEZIRA MARIA MILUZZI DE ORTEGA 0001970/2001 01/06/2004 HMMG
CLAUDECIR DE SOUZA 0055233/2002 01/06/2004 SMCASP
CLAUDIA BENTO SAFI 7000118/1998 22/06/2004 SMS
CLAUDIO JEREMIAS 0015537/1997 14/06/2004 SMSP
DANIELLA C C SANT’ ANNA LEME 7002948/2003 01/06/2004 SMS
DIONISIO BARBOSA DE SOUZA 1043444/2003 01/06/2004 HMMG
DISNEY DA SILVA 1039310/2003 01/06/2004 HMMG
DONATO ZULLO 0030123/1998 01/06/2004 HMMG
DORIVAL APARECIDO LOURENÇO 0040105/2002 01/06/2004 SMS
ELSON BOSCO R CHAVES 1020789/2002 01/06/2004 SMCASP
ELZA SOARES DA SILVA 1044214/2003 01/06/2004 SMCET
FRANCISCA DE FATIMA MARIANO 0051374/2001 01/06/2004 HMMG
FRANCISCA MARIA G RAVAGNANI 1043451/2003 01/06/2004 HMMG
GILBERTO ALVES MENDES 0051138/2002 02/06/2004 SMCASP
GILBERTO DOS REIS SILVA 0050823/2002 01/06/2004 SMS
GILSON PEREIRA DA SILVA 0064677/2001 18/06/2004 HMMG
ISAURA AGUIAR BURJANDAO 0064965/2000 01/06/2004 SMS
JESUS SCARLATTO 0024866/1997 21/06/2004 SMSP
JOÃO BATISTA PEDROSO OLIVEIRA 6000375/1997 01/06/2004 SMOP
JOÃO LOPES DE MELO 6000348/2002 01/06/2004 SMS
JORGE APARECIDO BOSCOLO 0034186/1997 01/06/2004 SMSP
JOSE ALFREDO ANDRADE VIEIRA 0063997/2000 10/06/2004 HMMG
JOSE ANGELO ARCHANJO 6001510/2003 01/06/2004 SMSP
JOSE DA SILVA 0013470/1997 01/06/2004 SMAS
JOSE DE OLIVEIRA I 0063640/2000 01/06/2004 SMRH
JOSE ELIAS TAVARES 1048437/2003 01/06/2004 HMMG
JOSE ESMENIO CARNEIRO 0007773/1998 07/06/2004 SMSP
JOSE ROCHA DA SILVA 1031954/2003 02/06/2004 SMCASP
JOSE VITOR DA CRUZ 0044292/2001 17/06/2004 GP
JULIETA MANSSUR ALVES 6001486/2000 03/06/2004 SMS
KLEBER BIGELI 5000452/2003 02/06/2004 SMCASP
LENITA NOGUEROL MARTINS 0042414/2001 17/06/2004 HMMG
LIA MARA ANTONIALLI 4001645/2001 01/06/2004 SME
LUIS JAIR DOS SANTOS 0025464/1998 01/06/2004 HMMG
MARCELO JORGE 1011130/2003 28/06/2004 SMSP
MARCOS TOGERIO CHINE 1060654/2003 01/06/2004 SMCET
MARGARIDA MARIA RUSSO RAMOS 0702754/2002 01/06/2004 SMS
MARIA ANIZIA DE J DOS SANTOS 0039867/2001 01/06/2004 SME
MARIA APARECIDA G ALVARENGA 0039116/1998 01/06/2004 HMMG
MARIA APARECIDA RUFINO 0017003/2002 03/06/2004 HMMG
MARIA DAS DORES SOUZA 7004544/2002 17/06/2004 SMS
MARIA DE FATIMA SILVA 0034392/2001 15/06/2004 HMMG
MARIA HELENA BELARMINO LIMA 0007941/2002 01/06/2004 HMMG
MARIA IVONE P GOMES DA SILVA 7003776/2002 01/06/2004 SMS
MARIA PEREIRA DE SOUZA 7001184/1998 01/06/2004 SME
MARIA SONIA LIMA BALBINO 0043920/2001 14/06/2004 SEPLAMA
MARIVAN SANTOS R GONÇALVES 0069148/1998 01/06/2004 SMS
MOISES DEE MORAES 0008764/1998 01/06/2004 HMMG
NEIDE APARECIDA SCAVAZZA 0006649/2001 01/06/2004 HMMG
NIUMAR COELHO DIAS 1009155/2004 02/06/2004 SMCASP
OLECI PEREIRA GOMES 0016978/1997 21/06/2004 SMSP
ORELINO RODRIGUES 0034183/1997 01/06/2004 SMSP
ORLANDO JOSE BRATFISCH 0009704/2001 01/06/2004 HMMG
OSWALDO ADRIANO CRISPIM 0017081/2001 15/06/2004 SMCET
PALMIRA DE SOUZA 1045534/2003 01/06/2004 SMF
PAULO BIAJOLA 0016498/1997 01/06/2004 SMSP
PAULO COSTA GUSMÃO 1017869/2002 01/06/2004 SMCASP
PEDRO ANDRE DE AVILA 0057948/1997 01/06/2004 SMS
REGINALDO ZAGO 0045800/2002 01/06/2004 SMCASP
REINALDO FRANCISCO LOPES 1024890/2003 02/06/2004 SMCASP
RENE PEREIRA FERRAZ 0702453/2002 14/06/2004 SMS
ROSANGELA COELHO DE O SILVA 1049390/2003 15/06/2004 HMMG
ROSANGELA PRATES 1052355/2003 16/06/2004 SMS
SAULO SILVA 0047201/2002 01/06/2004 SMS
SEBASTIÃO GONZAGA 0050090/2002 02/06/2004 SMCASP
SEVERINO CEZARIO DE SOUZA 4003063/2003 07/06/2004 SMSP
SILVIO ROBERTO DE MORAES 0076655/2000 01/06/2004 HMMG
SIMEI AREDES 1035234/2003 01/06/2004 SMCASP
URSULA MARIA E B S ABRAHAO 0073081/2000 14/06/2004 SMS
VALDI CEREÇO 0001967/2001 01/06/2004 HMMG
VALMIR REINALDO B VIEIRA 0051849/2002 01/06/2004 SMCASP
WAGNER GERALDO COSTA 1050074/2003 01/06/2004 SME

PORTARIAS ASSINADAS PELA SENHORA PREFEITA
Nº63865 -  revogar a partir de 05/05/2004, o ítem da portaria nº 63340/04, que nomeou o senhor ALDO
AMERICO SANCHES IERARDI – matrícula nº 110816-6, para exercer o cargo em comissão de Coordenador
Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Controle e Custos, do Departamento de Planejamento, Controle e
Custo da Secretaria Municipal de Administração;
revogar a partir de 05/05/2004, o ítem da portaria nº 61513/03, que nomeou o senhor LUIS SOLER DIAZ –
matrícula nº108805-0, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao Departamento
de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração;
nomear a partir de 05/05/2004, o senhor ALDO AMERICO SANCHES IERARDI – matrícula nº 110816-6,
para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao Departamento de Suprimentos da
Secretaria Municipal de Administração;
nomear a partir de 05/05/2004, o senhor LUIS SOLER DIAZ – matrícula nº108805-0, para exercer o cargo em
comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Controle e Custos, do Departamento de
Planejamento, Controle e Custo da Secretaria Municipal de Administração.

Nº63867 -  revogar a partir de 02/06/2004, o ítem da portaria nº 47894, que designou a servidora ROSANGELA
FATIMA DA SILVA  - matrícula nº 380458, para exercer a gratificação de função de Assistente de Secretário,
junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo;
designar a partir de 02/06/2004, o servidor FERNANDO LOURENÇO VANIN - matrícula nº108795-9, para
exercer a gratificação de função de Assistente de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes
e Turismo.

Nº63868 -  revogar a partir de 01/05/2004, o ítem da portaria nº50008/02, que designou o servidor LEANDRO
TADEU MESSIAS – matrícula nº 28023-2, para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível III, junto ao
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;
designar a partir de 01/05/2004, a servidora ÂNGELA MARIA DE LIMA ALMEIDA – matrícula nº 34571-7,
para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível II, junto a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos
de Segurança Pública;
revogar a partir de 01/05/2004, o ítem da portaria nº 50664/02, que designou o servidor WILLER PEREIRA
DA SILVA – matrícula nº 280186, para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível II, junto ao Departamento
da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;
designar a partir de 01/05/2004, o servidor WILLER PEREIRA DA SILVA – matrícula nº 280186, para exercer
a Gratificação de Apoio Técnico nível III, junto ao Departamento da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal
de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;
designar a partir de 01/05/2004, a servidora ANNA CHRISTINA MARCELO NAKABAYASHI – matrícula nº
108864-5, para exercer a gratificação de função de Assistente de Diretor, junto ao Departamento Técnico da
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.

Nº63875 -  conceder a partir de 06/05/2004, a exoneração solicitada pela servidora TELMA MARIA XIMENES
– matrícula nº 62338-5, do cargo de Professor Efetivo III, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº63876 -  conceder a partir de 27/04/2004, a exoneração solicitada pela servidora PATRICIA GOMES DI
SESSO – matrícula 43914-2, do cargo de Auditor Fiscal Tributário Júnior, junto a Secretaria Municipal de
Finanças.

Nº63877 -  conceder a partir de 30/04/2004, a exoneração solicitada pela servidora JEANETE MUFALO
SILVA BUENO – matrícula nº 103977-6, do cargo de Assessor Técnico Superior nível VI, junto a Secretaria
Municipal de Saúde.

Nº63878 -  conceder a partir de 06/05/2004, a exoneração solicitada pela servidora JANAINA SPEGLICH DE
AMORIM – matrícula nº 107954-9, do cargo de Professor de Educação Especial III, junto a Secretaria Municipal
de Educação.

Nº63879 -  conceder a partir de 04/05/2004, a exoneração solicitada pela servidora BENEDITA DE OLIVEIRA
CARLOTO – matrícula nº 106120-8, do cargo de Servente, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº63880 -  prorrogar até 31/12/2004, o comissionamento da servidora REGINA MARIA HIRATA BALDIN –
matrícula nº93877-7, junto a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
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Nº63882 -  revogar a partir de 06/04/2004, o ítem da portaria nº 60760/02, que nomeou o servidor FABIO
RENATO AGUETONI MARQUES – matrícula nº 59949-2, para exercer o cargo em comissão de Coordenador
Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Ações de Pessoal do Departamento de Procuradoria Geral, da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
Nº63886 - alterar a partir de 14/04/2004, por progressão, em razão da titulação o nível de carreira da servidora
LAVINIA FAELLI COLUCCINI - matrícula nº 102412-4, de Professor Efetivo II – padrão – 04, para Professor
Efetivo III – padrão 06, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal nº 5767/87 e
no artigo 106 da Lei nº 6894/91 Estatuto do Magistério.

Nº63887 - alterar a partir de 02/03/2004, por progressão, em razão da titulação o nível de carreira da servidora
VANEIDE MARTINHAGO LEMOS - matrícula nº 54477-9, de Professor Efetivo I – padrão – 01, para Professor
Efetivo III – padrão 06, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal nº 5767/87 e
no artigo 106 da Lei nº 6894/91 Estatuto do Magistério.

DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE
VIGILÂNCIA À SAÚDE

PROTOCOLO: 04/30/00320
INTERESSADO: MARGARETH NAVI DOS SANTOS
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12195
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/30/00331
INTERESSADO: LACERDA E EVARISTO
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA DE ANDRÉIA PARIS PEREIRA DE CRF 34478 A PARTIR DE 17/05/2004.
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/30/00322
INTERESSADO: CLÁUDIO JOSE BERNARDES ME
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO 12946
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/30/00323
INTERESSADO: CLÁUDIO JOSE BERNARDES ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARCOS LUENGO BLANCO DE CRF 24177 A PARTIR DE 14/05/
2004
DEFERIDO

Campinas, 20 de maio de 2004
ELOÍSA C.S. COSTA

Coord. VISA/Noroeste

O Coordenador da Vigilância em Saúde Leste do Município de Campinas comunica:
PROTOCOLO: 04/40/00335- PL
INTERESSADO:ADRIANA LOURDES DE ASSIS
ASSUNTO:BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01073-PL
INTERESSADO:AZEVEDO MARQUES E CAMPOS LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/02963-PL
INTERESSADO:EVLAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00692-PL
INTERESSADO:HUGO ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO:RECURSO AO Nº2012
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00998-PL
INTERESSADO:CLIAUD CLINICA AUD. INTEGRADA COM.REPRES. DE PRODS. FONO LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00958-PL
INTERESSADO:DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS LTDA-EPP
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/01070-PL
INTERESSADO:IRMÃOS GUIMARÃES LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/01105-PL
INTERESSADO:MARCELO BOHUN - EPP
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00996-PL
INTERESSADO:OCC – ONCOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS
ASSUNTO:PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO DE ALGUMAS IRREGULARIDADES
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00729-PL
INTERESSADO:MEDICAL CENTER DIAGNOSE S/S LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCINAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/02802-PL
INTERESSADO:CLINICA MATUDA S/C LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00699-PL
INTERESSADO:OFTALMO CENTRO LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00766-PL
INTERESSADO:LUIZ EDUARDO CAMPOS DE CARVALHO
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:99/40/01695-PL
INTERESSADO:MARTA FACCHETTI
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00694-PL
INTERESSADO:MITICO OUTSUBO
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL / ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00593-PL
INTERESSADO:FOTO STUDIO-OTICA OUTSUBO LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO:03/40/03207-PL

INTERESSADO:CENTRO DE ESTETICA M. CORMPORE LTDA - EPP
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/01030-PL
INTERESSADO:AMALIA APARECIDA PRECIVALLI
ASSUNTO:RECURSO DOS AUTOS Nº12419,12421,12422,12423
DEFERIDO POR 30 DIAS

PROTOCOLO:04/40/00992-PL
INTERESSADO:MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIOS DE BEBIDAS LTDA
ASSUNTO:RECURSO DO AUTO Nº 0231
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00698-PL
INTERESSADO:SILVIA & LIMA CABELEREIRAS LTDA ME
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00833-PL
INTERESSADO:LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DR. MENEZES S/C LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/03187-PL
INTERESSADO:VICENTE DE PAULO ALMEIDA MILANI
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/10/60605-PG
INTERESSADO:BAR LANCHES E RESTAURANTES FELIPE LTDA
ASSUNTO:RECURSO DO AUTO Nº 0868
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/01057-PL
INTERESSADO:VISA-LESTE
ASSUNTO:RECURSO AUTO Nº 2917
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/0006-PL
INTERESSADO:JOSÉ REIS DOS SANTOS
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00859-PL
INTERESSADO:MARIA REGINA FRIZZARINI EXPOSITO-ME
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/00999
INTERESSADO:ORTOPEDIA FUBELLE LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

ERRATA
PROTOCOLO:03/40/03282
INTERESSADO:DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL+ ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA
DEFERIDO APENAS A RESPONSABILIDADE TÉCNICA

JANETE PRADO ALVES NAVARRO
Coordenadora VISA-LESTE

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES
PROTOCOLO Nº 04/60/00347 PN
INTERESSADO: CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
ASSUNTO: PRAZO PARA ADEQUAÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 10/04
DEFERIDO 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 05/03/2004, PARA A EXECUÇÃO DA CALÇADA DE PESCADORES
INDEFERIDO PRAZO PARA  CERCA NA BARRAGEM

PROTOCOLO Nº 04/60/00369
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 04/60/00370 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO MÉDICO
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 03/60/0571 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 03/60/0569 PN
INTERESSADO: GEVISA S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 04/60/00731 PN
INTERESSADO: RONALDO TIZZIANI
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 13036
DEFERIDO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 05/05/2004

PROTOCOLO Nº 04/60/00500 PN
INTERESSADO: FABÍOLA TROMBETA RUSIG
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE  FABÍOLA
TROMBETA RUSIG, CRMV/SP N° 11600
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000315 PN
INTERESSADO: RIGHA CABELEIREIROS E COMÉRCIO LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000445 PN
INTERESSADO: KADOSHI CABELEIREIROS E COMÉRCIO LTDA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

Campinas, 20 de maio de 2004
KENNIA MARIA LINARES BATISTA OLIVEIRA

Coordenadora da Vigilância Sanitária Norte

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 20 de maio de 2004

Protocolo n.º  10/63120/2003 - Interessado: SMS - Referência: Concorrência n.º 028/2003 - Objeto: Registro
de Preços de medicamentos para uso humano e veterinário.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, com fulcro nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS abaixo, AUTORIZO a despesa no valor de
total de R$421.470,80 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos), a favor
da empresas abaixo:
Laboratório Químico farmacêutico Bergamo Ltda., no valor de R$46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos
reais), para o fornecimento do item 28, ata n.º 222/04;
BH Farma Comércio Ltda., no valor de R$52.580,00 (cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais), para
o fornecimento dos itens 16 e 27, Ata n.º 223/04;
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., no valor de R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), para o forne-
cimento do item 01, Ata n.º 224/04;
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Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., no valor de R$30.714,80 (trinta mil, setecentos e quatorze reais e
oitenta centavos), para o fornecimento dos itens 10, 19 e 30, Ata n.º 225/04;
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., no valor de R$4.249,00 (quatro mil, duzentos e quarenta
e nove reais), para o fornecimento do item 24, Ata n.º 226/2004;
Prati, Donaduzzi & Cia Ltda., no valor de R$16.147,00 (dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais), para o
fornecimento do item 29, Ata n.º 227/04;
Sanval Comércio e Indústria Ltda., no valor de R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), para o
fornecimento do item 13, Ata n.º 228/04;
Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda., no valor de R$125.460,00 (cento e vinte e cinco mil,
quatrocentos e sessenta reais), para o fornecimento do item 08, Ata n.º 229/04;
Soquímica Laboratórios Ltda., no valor de R$66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), para o
fornecimento do item 02, Ata n.º 230/04;
União Química Farmacêutica Nacional S.A., no valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais), para o
fornecimento do item 09, Ata n.º 231/04;
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir, à Secretaria Municipal de Saúde para emissão e gerenciamento das Ordens de Fornecimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
SecretáriA Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 20 de maio de 2004

Protocolo: 04/10/22067 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Contratação de caráter de
emergência das empresas Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda e Laboratórios Sanobiol Ltda.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a competência estabelecida pelo artigo 8º, §
único do Decreto Municipal 14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93
a contratação em caráter de emergência das empresas: CAMPIALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais) e LABORATÓRIO SA-
NOBIOL LTDA no valor de R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais), para fornecimento de materiais
de enfermagens diversos padronizados para uso em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o valor
global  das despesas de R$ 72.480,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais), condicionada à existên-
cia de saldo financeiro projetado pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do Decreto Municipal n.
14.629/2004, condição sine qua non para emissão da nota de empenho. PUBLIQUE-SE. Ao DPCC para as
devidas tramitações no Sistema de Informações Municipais – SIM. Após,  retornem ao autos à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde para demais providências.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 20 de maio de 2004

Protocolo n.º 10/35332/2003 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Registro de Preços de
materiais de consumo de Enfermagem - soluções.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art.1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 338/2003, AUTORIZO a despesa no valor de
R$104.450,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta reais) a favor da empresa Indústria Farmacêutica
Rioquímica Ltda., para o fornecimento dos itens 08 e 13.
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para o gerenciamento e emissão da Ordem de
Fornecimento.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS

Em 20 de maio de 2004
Prot.: 03/10/34.150 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão Presencial n.º 011/2003 - Objeto: Registro de Preços de areia
grossa lavada.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e ao disposto no artigo 1º do Decreto Municipal n.º
14.741/04, AUTORIZO, com fulcro na Ata de Registro de Preços n.º 289/2003, a despesa no valor total de
R$13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) a favor da empresa Elisângela de Fátima Azanha., para o
fornecimento de areia grossa lavada. À Coordenadoria de Planejamento e Organização – DPCC, para
encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, a SMSP, para o gerenciamento e emissão da
Ordem de Fornecimento à empresa.

RONALDO HIPÓLITO SOARES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
A Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CAMPINAS, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados, a comparecerem impreterivelmente até o dia 24//5/2004 (segunda-feira), conforme o horário
relacionado abaixo, na Av. Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas – SP, para que sejam iniciados os
procedimentos relacionados à contratação. Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 001/03 , o
candidato que não atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante dos itens
12.6 do referido edital.
CANDIDATO EMPREGO CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO
JONATHA ROBERTO PEREIRA MESTRE DE OBRAS 1º LUGAR 09:00 HS.
ANTONIO MARCOS ÂNGULO MESTRE DE OBRAS 2º LUGAR 09:00HS.

Campinas,  20 de maio de 2004
LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA

Chefe do Setor de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O DESEMPATE
A Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CAMPINAS, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados, a comparecerem impreterivelmente no dia 24/05/2004, as 10:00 hs, na Av. Faria Lima, 10 –
Parque Itália – Campinas – SP, para que seja efetuado o critério de desempate previsto no item 11 do edital de
Concurso Público 001/03, sob pena de não poder  mais invocar tal direito. Os candidatos deverão apresentar
Certidão de Nascimento ou documento equivalente que comprove possuir filhos dependentes (quando for o
caso), bem como Documento de Identidade, sendo que ambos deverão ser apresentados em original ou cópia
autenticada.
CANDIDATOS EMPREGO CLASSIFICAÇÃO
AYRTON MENEGHEL MESTRE DE OBRAS 3º LUGAR
DANIEL VICENTE GAROTTI MESTRE DE OBRAS 3º LUGAR

Campinas, 20 de maio de 2004
LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA

Chefe de Setor Recursos Humanos

RESUMO DO ADITAMENTO
Nº 02 - Contrato nº 2002/3445-00-0 Contr.: Big Blue Services Ltda; DL 271/02; Objeto: locação de
controladora; prorrogada a vigência até 12 meses; valor total: R$ 7.444,08.
Nº 01 - Contrato nº 2003/3562-00-0 Contr. Comercial Agrícola Converd e Prest. Serviços Ltda; CP 20/02;
Objeto: locação de caminhões auto-tanque; preços: reajuste da hora normal R$ 25,30 e hora extra R$ 20,89.
Nº 01 - Contrato nº 2003/3650-00-0 Contr. Balbino Fundações Ltda; CV 46/03; Objeto: serv. geotecnia;
suprime-se serviços itens 01, 02 e 04 equivalentes à R$ 6.400,00, ao mesmo tempo acresce o quantitativo de
serviços correspondentes ao item 03.
Nº 03 - Contrato nº 2002/3451-00-0 Contr. Lim Máquinas Industriais Ltda; CV 47/02; Objeto: manutenção
em motores e bombas; suprime-se item 7 e 5, acrescentando-se o valor suprimido para os itens 1 e 3.

RESUMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
N. 2004/13 - Contratada.: Correio Popular S/A; Objeto: Publicação Legal de matérias da secretaria geral,
controladoria e licitações; Valor total: R$ 300.000,00; Contrato: 12 meses. Após parecer jurídico favorável
com base no artigo 25, da lei de Licitações, o Sr. Diretor Presidente ratifica a contratação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n. 09/2004 - Objeto: Registro de preços de chapas de madeira, aglomerado e portas, à
empresa A.G. Madeiras e Ferragens Ltda. pelos valores totais: lote 01 - R$ 106.000,00, lote 02 - R$ 7.085,00,
lote 03 - R$ 2.380,50, lote 04 - R$ 1.188,25, lote 05 - R$ 2.682,50, lote 06 - R$ 425,00 e lote 07 - R$ 27.602,00,
pelo período de 12 (doze) meses.
Pregão Presencial n. 05/2004 - Objeto: Registro de preços de anéis pré-moldados/tubos de concreto armado
às empresas: Facis Tubos e Postes Ltda. pelo preço total de R$ 81.000,00 para o item 1, Santanna & Coimbra
Ltda. -ME pelo preço total de R$ 80.640,00 para o item 2, Facis Tubos e Postes Ltda. pelo preço total de R$
54.300,00 para o item 3 e Construtora Estrutural Ltda. pelo preço total de R$ 10.920,00 para o item 4, pelo
período de 12 (doze) meses.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

EDITAL
Pregão Presencial n. 26/2004 - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo, reagentes
e vidrarias para laboratório. Recebimento das Propostas e Sessão Pública do Pregão às 9h do dia 04.06.2004, à
Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP, no Piso 2, Asa 4, Sala Vermelha.

Pregão Presencial n. 27/2004 - Objeto: Aquisição de mesas, gaveteiros, armários, divisórias, baias, cadeiras,
sofás e acessórios, com montagem inclusa. Recebimento das Propostas e Sessão Pública do Pregão às 9h do dia
02.06.2004, à Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP, no Piso 2, Asa 4, Sala Vermelha. Editais
gratuitos disponíveis na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 16h no Setor de
Processamento de Compras.

ADV. WLADIMIR CORREIA DE MELLO
Gerência de Compras e Licitações

ADV. GUSTAVO SCHMUTZLER MOREIRA
Assessor Jurídico de Compras e Licitações

RETIFICAÇÃO
O horário da 6ª Audiência Pública, convocada para o dia 03 de Julho de 2004, foi alterado
para as 18h30, no Plenário do Legislativo.

Campinas, 20 de Maio de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI

Presidente

COMUNICADO
Euromec Máquinas e Equipamentos Ltda TORNA PÚBLICO que recebeu da CETESB a Licença Prévia
Nº 43000405 e requereu a Licença de Instalação para Industrialização e Comercialização de Máquinas, Equipa-
mentos, Peças e Acessórios, Exportação, Importação e Assistência Técnica para as Industrias. A Rua: Maria do
Carmo Vieira Sampaio Nº 681 - Bairro: Parque Industrial João Batista Caruzo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A comissão organizadora da eleição da diretoria da associação dos moradores do Jardim Santa Lucia. CONVO-
CA a todos os associados e moradores do bairro, para comparecer no dia 06/06/2004, das 09:00 as 12:00 horas
na sede (provisória) localizada à avenida Carlos Lacerda n. 503 - Jardim Santa Lucia, para deliberar o seguinte
assunto: 01) eleição da diretoria executiva. 02) eleição do conselho fiscal. 03) eleição dos (06)coordenadores
de conselhos de áreas. Os interessados a concorrer deverão ser moradores do bairro e apresentar a “chapa”
completa com nomes, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, números de documentos pessoais (RG e
CIC) dos concorrentes e cargo pretendido até o dia 01/06/2004 no horário comercial.

Campinas, 19 de maio de 2004
LUIZ CARLOS MARQUES / SILVESTRE ANTONIO DE FREITAS
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Coordenadoria da Mulher
(tel. 3735-0722/0730)

Rosangela Rigo
Coordenadoria da Juventude

(tel. 3735-0763/0759)
Andréa Bessa

Coordenadoria da Comunidade Negra
(tel. 3735-1036)

Carlindo Fausto Antonio

Grupo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Segurança Alimentar

Coordenadora: Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes

Ouvidoria
(tel. 0800-7727456)

José Alberto da Silva Curado

SETEC
(tel. 3234-4181)

Elvis Humberto Poletto

IMA (tel. 3705-4700)
Artur Scavone

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
(tel. 3772-5700)

Adail de Almeida Rollo

Sanasa (tel. 3735-5000)
Ricardo Farhat Schumann

Ceasa (tel. 3746-1550/1002)
Mário Biral

Fundação José Pedro de
Oliveira (tel. 3289-2886/3289-5377)

Ari Fernandes

Cohab (tel. 3772-4470)
Fernando Vaz Pupo

Fonte: PAT-Campinas

Vagas disponíveis no PAT – Campinas
Rua Cândido Gomide, 196, Jardim Guanabara

Interessados nas vagas devem comparecer às 8h para retirada de senhas. Levar Carteira de Trabalho e RG para fazer cadastro.
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Ocupação Sexo Idade Escolaridade Experiência/meses

Programador de torno CNC M 20 a 45 ens. fundamental 36
(trabalhar em Jaguariúna) (6ª série)

Costureira F 25 a 45 ens. fundamental 12
(costura reta, industrial e overloque) (4ª série)

Babá F 22 a 35 ens. fundamental 24
(para dormir) completo

Cozinheira F 35 a 50 ens. fundamental 12
(para morar) (4ª série)

Torneiro mecânico ferramenteiro M 20 a 50 ensino médio 24
(possuir curso) completo

Vendedor externo F/M 20 a 60 ensino médio -
(com carro próprio) completo

Mecânico de manutenção de motos M 20 a 50 ens. fundamental 12
(ter curso da Honda Motos) completo

Meio oficial serralheiro M 19 a 40 ens. fundamental 12
(uma condução para Chácara da Barra) completo

Atendente F 18 a 25 ensino médio 12
(morar nos bairros Jardim Mirian, Sta Genebra ou Sta Cândida) completo

Mecânico de manutenção M 23 a 50 ens. fundamental 24
(troca de rolamento, selos mecânicos, bombas) completo

Caldeireiro M 18 a 50 ensino médio 36
(trabalhar em Valinhos, conhecimento em solda elétrica, estruturas metálicas, completo

montagem de suporte  e  tubulações de aço carbono)
Mecânico a diesel M 20 a 50 ens. fundamental 24

(possuir habilitação “B”, “C” ou “D” - trazer curriculum - conhecimento em funilaria e pintura e ser morador de Campinas) (4ª série)
Consultor F/M 21 a 50 ensino médio 36

(experiência na áre de comércio varejista, com veículo próprio, com conhecimento em hardware e software) completo
Torneiro de ferramentaria M 25 a 40 ens. fundamental 36

(7ª série)
Líder de calderaria M 30 a 50 ensino médio 36

(conhecimento em soldas elétrica e ser morador de Campinas) completo
Soldador de tubulação M 23 a 50 ensino médio 36

(trabalhar em lugares altos com maçarico e lixadeira e ser morador de Campinas) completo
Encarregado de manutenção de máquina M 28 a 45 ensino médio 36

(ter curso técnico em mecânica de manutenção e ser morador de Campinas) completo
Soldador MIG M 25 a 45 ens. fundamental 24

(com experiência em INOX) completo
Auxiliar administrativo F 20 a 40 ensino médio 12

(informática) completo
Almoxarife M 25 a 35 ensino médio 24

(conhecimento em peças para caminhões, máquinas de terraplanagem e informática) completo
Cozinheiro F/M 20 a 40 ens. fundamental 12

completo
Ajudante de cozinha F/M 20 a 35 ens. fundamental 12

completo
Motorista carreteiro M 27 a 50 ens. fundamental 60

(curso MOPP) (4ª série)
Motorista de caminhão TRUCK M 2 6 a 45 ens. fundamental 36

(curso MOPP) (4ª série)
Auxiliar de manutenção de veículos M 25  40 ens. fundamental 24

(5ª série)
Auxiliar de serviços gerais F/M 20 a 50 ens. fundamental 06

(prática em limpeza, 1ª condução para avenida Amoreiras) (4ª série)
Encarregado de CPD F/M 20 a 35 ensino médio 12

completo

Supervisor de vendas M 30 a 45 ensino médio 12
completo

Cozinheiro F 20 a 40 ens. fundamental 03
(4ª série)

Promotor de vendas F/M 18 a 50 ensino médio 03
completo

Frentista M 18 a 50 ens. fundamental 06
(4ª série)

Encarregado de limpeza F/M 30 a 50 ens. fundamental 06
completo

Operador de escavadeira M 30 a 45 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo

Operador de motoniveladora M 35 a 48 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo

Auxiliar técnico M 20 a 50 ensino médio 06
(curso técnico em edificações e conhecimento em informática) completo

Cozinheiro F/M 25 a 50 ens. fundamental 12
(experiência em frutos do mar e peixes) completo

Auxiliar de limpeza F 20 a 45 ens. fundamental 06
(uma condução Parque Santa Cândida) (4ª série)

Terça-feira, 18 de maio de 2004

EMPREGOS
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Museu da cidade: prédio passou por reforma e as peças foram identificadas e fotografadas

IANO MAIA

CELSO BODSTEIN

O Museu da Cidade inau-

gura neste sábado, dia 22

de maio, a apresentação pú-

blica do inventário do seu

acervo. Esta é a primeira vez

que o museu faz inventário

do acervo. O processo teve

início em 2002 e término no

final do ano passado. “Tra-

ta-se de um importante di-

agnóstico desse acervo”,

afirma Adriana Barão, coor-

denadora do Museu. O mu-

seu fica na Avenida Andra-

de Neves, 33, Centro.

Ela explica que, na pri-

meira etapa, a equipe fez o

deslocamento das peças e

a reorganização espacial

para local mais apropriado.

Depois, foi a vez do proces-

so de limpeza e a localiza-

ção da numeração. Identifi-

cadas, as peças estão sen-

do fotografadas digitalmen-

te para que se inicie o pro-

cesso de catalogação. Após

essa fase, o Museu publica-

rá o inventário no Diário Ofi-

cial do Município. Esses proce-

Cinema

O Museu da Imagem e do Som (MIS)
exibe o cliclo Trabalhadores/Trabalha-
doras: Cinema Italiano, organizado
pela 100% Vídeo, com curadoria de
Bell Machado. A programação é rea-
lizada em conjunto pelo MIS e Cam-
pinas Imagem em Movimento (CIM).
As sessões, com entrada franca, são
realizadas no auditório do Museu
de Arte Contemporânea de Campi-
nas José Pancetti (Macc). O museu
fica na Avenida Benjamin Constant,
1.633, Centro.
 

A classe operária
vai ao paraíso

Direção: Elio Petri
Ano: 1971
Duração: 115 minutos
Elenco: Gian Maria Volonté, Salvo
Randone e Mariangela Melato.
Clássico do Cinema Político Italia-
no. Retrata as contradições ideoló-
gicas e a luta da classe operária.
Dia: Hoje, 21 de maio
Horário: 19h, com debate após a
exibição
 

Umberto D

Direção: Vittorio de Sica
Ano: 1952
Duração: 91 minutos
Elenco: Carlo Battisti, Maria-Pia Ca-
silio e Lina Gennaris
Itália, início dos anos 50, a econo-
mia do país ainda enfrenta as con-
seqüências da 2ª Guerra Mundial e
os trabalhadores aposentados so-
frem o desespero da sobrevivência.
Dia: Amanhã, 22 de maio
Horário: 16h
 

A Terra Treme

Direção: Luchino Visconti
Ano: 1948
Duração: 160 minutos
Elenco: Pescadores e habitantes de
Aci Trezza ( Sicília)
Filme centrado na luta da família de
pescadores, os Valastros, contra a
exploração. Denúncia social com
sensibilidade poética e refinamento
estético. Com atores não profissio-
nais, cenários reais, falado no diale-
to da Sicília, porque segundo Vis-
conti “os pobres falam siciliano”.
Dia: Domingo, 23 de maio
Horário: 16h

AcervoAcervo revisitadorevisitadorevisitadorevisitadorevisitado
Museu da Cidade apresenta, neste sábado, inventário de peças que começou a ser feito em 2002

Acontece neste sábado

mais uma caminhada cami-

nhada histórica. O passeio

que é promovido pelo Mu-

seu da Cidade se propõe a

contar a história de Campi-

Caminhada Histórica acontece neste sábado

dimentos possibilitarão ao

pesquisador ou ao interes-

sado checar o que existe no

Museu e em quais as condi-

ções cada peça se encontra.

 

Atributos. O historiador

Américo Villela ressalta al-

guns dos atributos do acer-

vo. Ele destaca a coleção

AcervoAcervo revisitadorevisitadorevisitadorevisitadorevisitadorevisitadorevisitado

de 34 aquarelas sobre

Campinas antiga retratada

por José de Castro Mendes

na década de 50; a planta

da cidade datada de 1878;

o desenho do brasão origi-

nal proposto por Ricardo

Gumbleton Daunt em 1889

– que serviu de matriz para

o uso atual, apenas com a

adição de ramos de cana-

de-açúcar e de café -, obje-

tos que remontam ao sécu-

lo 19, usados para suplício

aos escravos, liteira utiliza-

da pelos barões do café e

vestígios do fardamento do

Marquês de Três Rios quan-

do recebeu o imperador

D.Pedro II em 1848.

nas a partir de seus persona-

gens, nomes de rua e edifíci-

os históricos.  A caminhada

começa às 9h. A saída é do

próprio museu e terá duração

de 3h30. O roteiro passa

pela Estação Cultura, Vila in-

dustrial, Rua 13 de maio, Ca-

tedral, Palácio dos Azulejos,

Largo do Rosário, Praça Ben-

to Quirino, Basílica do Car-

mo, Mercadão, e outros pon-

tos históricos. Para participar,

é preciso agendar pelos tele-

fones (19) 3231-3387 ou

3236-8205.Os grupos têm li-

mite de vagas e é bom agen-

dar com antecedência

LILIANA SAMARA DIAS

Com a tradução, crono-

logia, introdução e notas

executadas por Bruno Pal-

ma, um dos poemas mais

importantes do século 20,

chega a Campinas hoje,

21 de maio, em lançamen-

to no Museu do Café, a

partir das 20h30. O livro

Marcas Marinhas, de Saint-

John Perse (Ateliê Editorial),

traz uma obra poética

construída em prosa, re-

curso dificilmente usado

na literatura brasileira e

consumiu três décadas de

trabalho de Bruno Palma.

O livro original foi publi-

Livro de poema de Saint-Livro de poema de Saint-John PerseJohn Perse
tem lançamento no Museu do Café

cado no ano de 1959, sen-

do considerado a obra-pri-

ma de John Perse.

Como é um poema lon-

go, o poeta fez uso de vári-

os elementos, que estão

em jogo, como a multipli-

cidade de vozes, a exten-

são e riqueza do vocabulá-

rio, os diferentes tempos,

além de um grande univer-

so de referências explícito

na leitura.

O autor. Nascido na

Ilha de Guadalupe, nas

Antilhas, numa família de

origem francesa, Saint-

John Perse (1887-1975) foi

um poeta dos poetas, uma

figura a quem os colegas

prestavam reverência.

Com impecáveis cre-

denciais políticas – ele

teve de fugir da França

quando um governo fas-

cista tomou o poder, du-

rante a II Guerra – e um re-

nome artístico ainda mai-

or, ele foi agraciado com o

Prêmio Nobel de 1960.

SERVIÇO

Lançamento
Marcas Marinhas

Local: Museu do Café
Horário: 20h30
Endereço: Avenida Heitor Pentea-
do, s/n – Lago do Café (em frente ao
portão 1 da Lagoa do Taquaral)

Informações: 3296-1104

ARTE PARA TODOS OS GOSTOS

Hoje, 21 de maio
20h - palestra de Luís Henrique – “O desenvolvimento das artes no Brasil a
partir do Modernismo” (Salão Social de Joaquim Egídio)
21h - Baile da Melhor Idade, com a Banda Sintonia
Local: Casa de Cultura e Cidadania de Sousas
Endereço: Rua 13 de Maio, 48, Sousas
 
Amanhã, 22 de maio
13h – espetáculo de Clown, com o Grupo Geraldo Riso
14h30 – espetáculo com o Trio Musical Cênico Último Tipo
16h – sapateado irlandês com a Academia de Dança Banana Broadway
Local: Praça Dom Agnello Rossi, Joaquim Egídio

16h30 – dança flamenca com música ao vivo do Café Tablao
17h15 – Coral da PUC, com regência de Ana Yara Campos
Local: Capela de São Joaquim, Joaquim Egídio
 
Domingo, 23 de maio
12 às 17h – Feira de artesanato
13h – Teatro de bonecos, mágica e malabares, com Christian David
14h30 – Apresentação da Orquestra Cabocla de Campinas
16h – Encontro de Violeiro de Campinas
Local: Praça Dom Agnello Rossi, Joaquim Egídio
 
 

Sousas e Joaquim Egídio

Continua intensa a programação da IV Viver com Arte, em Sousas em
Joaquim Egídio. O evento começou no dia 15 deste mês e vai até o dia
30. Confira a programação:
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