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NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C”
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO TOTALMENTE O
PROJETO DE LEI Nº 40/06, QUE “AUTORIZA A PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CAMPINAS A CELEBRAR CONVÊNIO
COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A

DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DO FRIBURGO”
J. PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 21 DE JUNHO DE 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 240/2006 – GP.
Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei nº 40/06, que
“Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a celebrar convênio com o
Governo do Estado de São Paulo para a duplicação da Estrada do Friburgo”
SENHOR PRESIDENTE:

COMUNICAMOS a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem
os arts. 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
resolvemos vetar totalmente o projeto de lei nº 40/06, que “Autoriza a Prefeitura
Municipal de Campinas a celebrar convênio com o Governo do Estado de São
Paulo para a duplicação da Estrada do Friburgo”.
Embora de intuito meritório, o veto total à iniciativa se impõe, visto que a celebração
de convênio em nome do Município é ato administrativo de competência do Prefeito
Municipal, que deve fazer a análise da conveniência e oportunidade para sua efetivação,
considerando, especialmente, as possibilidades financeiras do erário e, somente quando
necessário, apresentar projeto de lei para a obtenção da competente autorização legislativa,
observado o disposto no art. 7º, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município.
Portanto, verifica-se que qualquer proposta originária do Legislativo nessa matéria
constitui efetiva e indevida intervenção nas atribuições próprias do Prefeito, em
afronta ao princípio constitucional da independência e harmonia dos Poderes,
consagrado no art. 2º da Constituição Federal e 5º da Carta Paulista.
Nesse sentido, a título de ilustração, calha a transcrição da ementa de julgados
proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconhecem a
inconstitucionalidade de iniciativas assemelhadas, em virtude da usurpação da
prerrogativa do Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo.
“INCONSTITUCIONALIDADE – Lei municipal – Autoriza o Poder Executivo
celebrar convênios com universidades públicas e particulares, visando capacitação
profissional na área de educação ambiental – Invasão de matéria do Poder Executivo –
Vício de iniciativa - Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada procedente. De um
modo geral, pode a Câmara, por adjuvandi causa, isto é, a título de colaboração e sem
força coativa ou obrigatória deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao
prefeito para o Executivo; o que não pode é prover situações concretas por seus
próprios atos e impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de exclusiva
competência e atribuição. Usurpando funções do Executivo ou suprimindo atribuições
do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial.(Ação Direta de
Inconstitucionalidade de Lei n. 101.574-0/5 – São Paulo – Órgão Especial – Relator:
Vallim Bellocchi – 20.08.2003 – V.U.) JUBI 105/05
INCONSTITUCIONALIDADE – Ação direta - Lei municipal – Vício de iniciativa
– Caracterização – Usurpação de atribuições pertinentes a atividades próprias do
Poder Executivo – Planejamento, regulamentação e gerenciamento dos serviços
públicos – Princípio da independência e harmonia dos Poderes – Afronta –
Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sanção do Chefe do Executivo
que não supre o vício apontado – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada
procedente.(Agravo Direta de Inconstitucionalidade n. 111.859-0/4 – São Paulo
– Relator: Sousa Lima – 09.03.2005 – V.U.) JUBI 107/05
Ademais, para se firmar convênio é necessária a observância das disposições
constantes do Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “regulamenta
o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências”.
O referido dispositivo legal exige em seu caput e incisos, dentre outros quesitos, a
aprovação do competente plano de trabalho proposto pela organização interessada;
metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos
recursos financeiros, previsão do início e fim da execução do objeto, bem assim, da
conclusão das etapas ou fases programadas, de sorte que a aprovação da iniciativa
em exame não é viável, por falta de requisitos necessários a qualquer análise sobre
a viabilidade e conveniência da adoção do convênio para se atingir os objetivos
pretendidos, que dependem, naturalmente, da subsunção à legislação orçamentária,
à conveniência e oportunidade não apenas do Município, mas do Governo do
Estado de São Paulo, também.
Ora, o projeto de lei ora criticado não está acompanhado de quaisquer manifestações de
órgãos técnicos do Município ou do Estado, em flagrante contrariedade às disposições
da Lei de Licitações, além de não indicar a origem dos recursos necessários à execução
de seus comandos, em clara inobservância ao disposto no art. 25 da Constituição do
Estado de São Paulo, o que evidencia a impropriedade da iniciativa.
Esses são os motivos que impõem o veto total ao presente projeto de lei de nº 40/
06, medida que aguardamos seja mantida por essa Egrégia Câmara Municipal.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres senhores Vereadores nossos
protestos de consideração e apreço.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
EXMO. SR.
DÁRIO SAADI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C”
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO TOTALMENTE O

PROJETO DE LEI Nº 519/2005, QUE “ESTABELECE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM CASO

DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

J. PUBLIQUE-SE
CAMPINAS, 21 DE JUNHO DE 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 241/2006 – GP.
Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei nº 519/2005, que
“Estabelece parcelamento de débitos tributários em caso de deferimento de
recuperação judicial e dá outras providências”.
SENHOR PRESIDENTE:

COMUNICAMOS a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos
conferem os artigos 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei nº 519/2005, que
“Estabelece parcelamento de débitos tributários em caso de deferimento de
recuperação judicial e dá outras providências”.
Sem embargo das nobres razões que ensejaram a presente iniciativa, observa-se
que esta abarca matéria, com reflexos diretos nas finanças públicas, razão pela
qual a competência legislativa em tais casos é reservada ao Chefe do Executivo.
Neste caso, verifica-se a inconstitucionalidade da proposição por afronta ao
princípio constitucional da independência dos poderes, como é sobejamente
reconhecido pelos nossos tribunais, vejamos:
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do Direito,
gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico
de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria
integridade do ato legislativo eventualmente editado.” STF-Pleno- Adin Pnº
1.391-2/SP- Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 28.11.1997,
p. 62.216.
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei complementar - Acrescenta hipótese
de isenção da taxa de licença para publicidade, placas e letreiros de profissionais
autônomos ou assemelhados - Leis tributárias benéficas são de exclusiva iniciativa
do Poder Executivo - Ação direta procedente.
Leis tributárias benéficas, quando aplicadas, acarretam diminuição de receita. O
chefe do Executivo - senhor do Erário e de suas conveniências - reúne condições
objetivas para aquilatar os efeitos que produzirão nas finanças públicas
locais.(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 101.569-0/2 - São Paulo -
Órgão Especial - Relator: Roberto Stucchi - 13.08.2003 - V.U.) JUBI 99/04
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei municipal - Isenção do pagamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza às empresas concessionárias do
serviço de transporte coletivo urbano de passageiros que operam no município,
desde que mantenham um plano de seguro-saúde, cobrindo todos os seus
funcionários e respectivos dependentes, sem ônus para os beneficiários - Vício
de iniciativa legislativa - Matéria relativa a renúncia fiscal - Usurpação de
competência privativa do Chefe do Executivo - Inteligência do artigo 165, §
6º, da Constituição da República e dos artigos 5º, 144, 159 e 174, todos da
Constituição Estadual - Ação direta procedente.
As receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira e creditícia deverão constar de projeto de lei
orçamentária cuja iniciativa é do Chefe do Executivo, tal como constante no
artigo 165 da Lei Maior, regra esta de observância obrigatória pelos municípios,
por força daConstituição Paulista. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
82.803-0/5 - São Paulo - Órgão Especial - Relator: Sinésio de Souza - 26.11.2003
- V.U.) JUBI 93/04
Oportuno lembrarmos que a proposição estabelece efetiva renúncia de receita,
que deve ser precedida da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes, além
dos demais requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
que foi olvidado pelo nobre proponente, mas é amplamente reconhecido pelo
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência acima colacionada.
Finalmente, cumpre esclarecermos que a Lei nº 11.438, de 20 de dezembro de
2002, já permite o parcelamento dos débitos de natureza tributária e não
tributária, em até 60 (sessenta) vezes, com descontos para pagamento parcelado
ou para o pagamento total do débito em parcela única, nos termos do parágrafo
único do art. 2º e do art. 12 da referida lei, respectivamente, em consonância
com o disposto no § 4º do art. 155 A do Código Tributário Nacional.
Diante dos motivos acima expostos, necessário o veto total à presente
proposição, medida que esperamos seja mantida por essa Colenda Câmara
Municipal, por seus próprios fundamentos.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos
de estima e respeito.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
EXMO. SR.
VEREADOR DÁRIO SAADI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO PARCIALMENTE O

PROJETO DE LEI Nº 530/2005, QUE “ALTERA DISPOSITIVO
DA LEI Nº 10.012, DE 23 DE MARÇO DE 1999.”

J. PUBLIQUE-SE
CAMPINAS, 21 DE JUNHO DE 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 242/2006 – GP.
Assunto: Encaminha razões de veto parcial ao projeto de lei n° 530/2005, que
“altera dispositivo da Lei nº 10.012, de 23 de março de 1999.”
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, resolvemos vetar parcialmente o projeto de lei n° 05/04, que altera
dispositivo da Lei nº 10.012, de 23 de março de 1999.
A presente iniciativa dá nova redação aos artigos 1º e 3º da Lei nº 10.012, de 23
de março de 1999, que dispõe sobre acionamento máximo dos dispositivos
sonoros, diminuindo o tempo permitido no que tange ao acionamento dos
alarmes instalados em imóveis de 30 para 10 minutos.
Contudo, tal iniciativa inovou ao prever no inciso III do artigo 3º, a pena de
cassação do alvará funcionamento do estabelecimento que tiver o dispositivo
acionado por mais de 10 minutos.
Ocorre que, conforme bem observado pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento não resolveria o
problema, uma vez que o alarme pertence à edificação, sendo certo que o
incômodo poderia permanecer, mesmo com a atividade comercial desativada.
Desta forma, o veto ao inciso III do artigo 3º se impõe, haja vista que a cassação do alvará
de funcionamento é medida que, além de ser extremamente gravosa ao estabelecimento
com prejuízos diretos à coletividade, não resolveria o problema já que o alarme pertence
à edificação, como bem observado pela Secretaria de Urbanismo.
Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos
de elevada consideração e apreço.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
EXMO. SR.

DÁRIO SAADI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI Nº 12.576 DE 21 DE JUNHO DE 2006
Altera Dispositivos da Lei nº 10.012, de 23 de março de 1999

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

Art. 1º - Os artigos 1º e 3º da Lei n. 10.012, de 23 de março de 1999, passam
a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 1º - Fica proibido o acionamento por período acima de 10 (dez) minutos
de dispositivos sonoros tipo alarme instalados em imóveis residenciais e
comerciais do Município de Campinas”.
......................................

Art. 3º - O dispositivo sonoro quando acionado por qualquer motivo além do tempo
máximo de 10 (dez) minutos, acarretará ao proprietário as seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa de 1.000 (mil) UFICs, na reincidência;
III - Vetado”.

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

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR LUIZ FRANCO
PROT.: 06/08/004869

NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO PARCIALMENTE O

PROJETO DE LEI Nº 192/2006, QUE “DISPÕE SOBRE A
PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE
REDUZIDA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA.”

J. PUBLIQUE-SE
CAMPINAS, 21 DE JUNHO DE 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 243/2006 – GP
Assunto: Encaminha razões de veto parcial ao projeto de lei n° 192/2006, que
“Dispõe sobre a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida na Estação Rodoviária.”
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, resolvemos vetar parcialmente o projeto de lei n° 192/2006 que
“dispõe sobre a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida na Estação Rodoviária.”
Em que pese o intuito meritório da presente iniciativa, o veto parcial se impõe,
notadamente no que diz respeito ao artigo 3º, que preconiza que “a Estação
Rodoviária deve dispor de acesso direto dos guichês de compra das passagens

até às plataformas de embarque, sem que os portadores de deficiência ou com
mobilidade reduzida tenham que deslocar-se pelo exterior do prédio”.
Isto porque, conforme bem esclarecido na manifestação da EMDEC, a edificação
da atual Estação Rodoviária, a qual, frise-se, foi construída na década de 1970,
não possui condições arquitetônicas viáveis para que possa sofrer as adequações
previstas no presente projeto de lei.
Neste sentido, em que pese o respeito e a atenção que deve ser dispensada às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a lei não pode se sobrepor a
realidade, sob pena de se tornar obsoleta. Assim, enquanto não ocorrer a inauguração
da nova Rodoviária, a qual já contempla plena acessibilidade, segurança e conforto
a todas as pessoas portadoras ou não de deficiência física – conforme bem ressaltado
na manifestação da EMDEC -, a necessidade de tais usuários há de ser plenamente
atendida, se necessário, através de métodos gerencias, logísticos e arquitetônicos
adequados, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela legislação pertinente,
mas não através de imposição legal de duvidosa exeqüibilidade.
Desta forma, o veto ao artigo 3º se impõe, haja vista a total impossibilidade
técnica da adequação da atual Rodoviária às prescrições previstas no presente
projeto de lei, lembrando que o parágrafo único do referido artigo tem sua
redação repetida no artigo 4º, não podendo prevalecer de igual forma.
Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos
de elevada consideração e apreço.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
EXMO. SR.
DÁRIO SAADI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI Nº 12.577 DE 21 DE JUNHO DE 2006
Dispõe sobre a Promoção da Acessibilidade das Pessoas Portadoras de

Deficiência ou com Mobilidade Reduzida na Estação Rodoviária
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
a ser aplicada na Estação Rodoviária de Campinas.

Art. 2º - A Estação Rodoviária, por tratar-se de espaço de uso público, deve oferecer
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 1º - Acessibilidade é definida como condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 2 -Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida é a que temporária ou
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e
de utilizá-lo.

Art. 3º - VETADO.
Parágrafo único - VETADO.

Art. 4º - As novas formas de acessibilidade a serem implantadas na Estação
Rodoviária deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técni-
cas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo Municipal e aos seus órgãos competentes
a regulamentação e o cumprimento da presente lei.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN
PROT.: 06/08/004865

LEI Nº 12.578 DE 21 DE JUNHO DE 2006
Acrescenta artigo na Lei 12.292, de 13 de junho de 2005, que

“Dispõe sobre o Acesso de Animais Guias a Recintos Públicos e
Privados e dá outras Providências”

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

Art. 1º - Fica acrescido mais um artigo na lei 12.292, de 13 de junho de 2005:
“Art. 7º - Os estabelecimentos comerciais, industriais, bem como os concessi-
onários e permissionários de serviços públicos que não cumprirem as disposi-
ções desta lei estarão sujeitos às seguintes sanções:
I - Advertência para que seja sanada a infração no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a contar da data do comunicado, informando ao infrator o valor da multa
a ser aplicada no caso de reincidência.
II - Multa, no valor de 1.000 UFICs (Unidade Fiscal de Campinas) no caso de
impedir o ingresso e a permanência do deficiente visual, treinador e acompa-
nhante do animal guia no local público.
III - interdição em caso de reincidência da discriminação até que cesse a discri-
minação, podendo cumular com pena de multa”.

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

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADORA TERESINHA DE CARVALHO
PROT.: 06/08/004870



3Diário OficialCampinas, quinta-feira, 22 de junho de 2006

LEI Nº 12.579 DE 21 DE JUNHO DE 2006
Institui a Semana Municipal do Jornalismo – José

Bonifácio Coutinho Nogueira – e dá outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campi-
nas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Municipal do Jornalismo – JOSÉ BONIFÁ-
CIO COUTINHO NOGUEIRA – a ser realizada todo ano na primeira semana de
junho em que recair o “Dia da Imprensa”, que se comemora no dia 01 de junho,
conforme a Lei Federal nº 9.831, de 13 de setembro de 1999.

Art. 2º - A Semana Municipal do Jornalismo deverá constar do Calendário
Oficial de Eventos do Município de Campinas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADORA TERESINHA DE CARVALHO
PROT.: 06/08/004864

LEI Nº 12.580 DE 21 DE JUNHO DE 2006
Declara CIDADES IRMÃS as Cidades de Malito, na Itália e

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

Art. 1º - Fica oficialmente reconhecido o título de Cidades Irmãs, atribuído a
Malito, na Itália e a Campinas, no Brasil, visando estabelecer maior intercâmbio
e aproximação no âmbito das relações turísticas e culturais.

Art. 2º - Reconhecido oficialmente o título pelo Município de Malito, a
Prefeitura de Campinas promoverá, por seus órgãos competentes, as medidas
previstas no artigo anterior.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias existentes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 21 de junho de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR ARTUR ORSI
PROT.: 06/08/004867

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 21 de junho de 2006
Processo Administrativo nº 06/10/09.379 - Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde - Pregão Presencial: nº: 047/2006 - Objeto: Registro de
Preços de tiras teste para glicemia e indicadores biológicos com fornecimento
de glicosímetros e incubadoras, a título de comodato, para uso da Rede Municipal
de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º,
inciso II do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Presencial
nº 047/2006, referente ao Registro de Preços de tiras teste para glicemia e indicadores
biológicos com fornecimento de glicosímetros e incubadoras, a título de comodato,
para uso da Rede Municipal de Saúde, com os respectivos preços unitários entre
parênteses, ofertados pelas empresas adjudicatárias Roche Diagnóstica Brasil
Ltda. para o item 01 (R$ 0,68) e Nacional Comercial Hospitalar Ltda para os
itens 02 (R$ 8,73) e 03 (R$ 17,27).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se.
1 - à Equipe de Pregão Presencial de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde
para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
2 – à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos – DCC desta Secretaria para
anotações;
3 - à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria para lavratura
das Atas de Registro de Preços; e
4 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências, devendo emitir
ordens de fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva
orçamentária no SIM e autorização da respectiva despesa.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº
065/2006 - Processo Administrativo  nº 06/10/19.175 - Interessado:
Secretaria Municipal de Cultura Esportes e Lazer (SMCEL) - Objeto: Registro
de Preços de locação, montagem e desmontagem de sistema de sonorização,
iluminação e imagem, com fornecimento de material para eventos a serem
realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.
Encerramento (entrega dos envelopes) e Sessão de Abertura: 06/07/
2006 às 14h. O Edital será disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao
preço de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 23/06/2006, na Secretaria
Municipal de Administração, à Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas, (SP),
no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério
da Prefeitura Municipal de Campinas, será disponibilizado, sem ônus, no portal
eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 20 de junho de 2.006
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 057/2006 - Processo Administrativo nº: 06/10/54.807
- Interessado: Secretaria Municipal de Educação (SME) - Objeto: Registro de
Preços de serviço de recarga, teste, pintura e fornecimento de peças para manutenção
de extintores das Unidades da Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista
que não compareceram licitantes ao presente certame, razão pela qual a licitação
foi considerada DESERTA, CANCELO o Pregão Presencial em epigrafe.

Campinas, 19 de junho de 2006
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira

EXTRATOS
Processo Administrativo nº 02/10/2935 Interessado: Secretaria Municipal
de Educação Locador: ODAIL GIALUCA Termo de Locação nº 19/06
Objeto: Locação de imóvel não residencial Valor: R$ 76.246,68 (Setenta e
seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) Vigência:
12 (doze) meses Data da Lavratura: 12/06/06.

Processo Administrativo nº 05/10/49843 Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde Contratada: ZANCA TRANSPORTES LTDA – EPP Termo de
Contrato nº 173/06 Objeto: Prestação de serviços de transporte para atender
ao Setor de Transportes e o Centro de Controle de Zoonoses Valor:  R$
207.576,00 (Duzentos e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais) Vigência:
12 (doze) meses Data da Lavratura: 12/06/06.

Processo Administrativo nº 20361/02 Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde Contratada: JOSÉ MAURÍCIO LUCHIARI NOVA ODESSA - ME
Termo de Aditamento Contratual nº 066/06 Carta Contrato nº 034/02
Objeto do Aditamento: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses e reajuste
dos valores constantes da carta-contrato em 5,32% (Cinco inteiros e trinta e
dois centésimos) Valor total já reajustado: R$ 32.886,52 (Trinta e dois mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos) Vigência: 12
(doze) meses a contar de 29/05/06 Data da Lavratura: 02/06/06.

Processo Administrativo nº 05/10/51870 Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde Contratada: RISCAL MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS-
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME Termo de Contrato nº
170/06 Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos odontológicos Valor: R$ 146.997,00 (Cento e quarenta e seis
mil, novecentos e noventa e sete reais) Vigência: 12 (doze) meses Data da
Lavratura: 09/06/06.

Processo Administrativo nº 06/10/16224 Interessado: Secretaria Municipal
de Educação Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL Termo de Contrato de Adesão nº 126/06 Objeto: Fornecimento de
energia elétrica de baixa tensão Valor Estimado: R$ 2.007,000,00 (Dois milhões
e sete mil reais) Vigência: 12 (doze) meses Data da Lavratura: 19/04/06.

Processo Administrativo nº 05/10/60422 Interessado: Secretaria Municipal
de Infra-estrutura Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL Termo de Contrato nº 019/06 Objeto: Fornecimento de energia
elétrica Valor Estimado: R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais) Vigência:
Janeiro a Dezembro/06 Data da Lavratura: 06/02/06

Processo Administrativo nº 05/10/60422 Interessado: Secretaria Municipal
de Infra-estrutura Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL Termo de Contrato nº 021/06 Objeto: Fornecimento de energia
elétrica Valor Estimado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) Vigência: Janeiro a
Dezembro/06 Data da Lavratura: 06/02/06.

Processo Administrativo nº 05/10/60422 Interessado: Secretaria Municipal
de Infra-estrutura Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ – CPFL Termo de Contrato nº 022/06 Objeto: Fornecimento de energia
elétrica Valor Estimado: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) Vigência:
Janeiro a Dezembro/06 Data da Lavratura: 06/02/06.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA –
Campinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada
pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua
competência legal CONVOCA seus Conselheiros Titulares e CONVIDA os
Suplentes para REUNIÃO ORDINÁRIA do CMDCA a realizar-se em sua sede
sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro.
DATA: 04/07/06.
HORA: 16 h.
PAUTA:
1 – Discussão dos Valores que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente/CMDCA, destinará em 2006 para Capacitação, Seminário e
Eventos, pelo Colegiado.
2 – Ofício GS – SMCTAIS nº 300/06 – Destinações Eventuais referente ao mês
de maio/06.
3 – GPB Ofício nº 120/06 – Encaminhamento composição de Grupo de
Trabalho, para revisar o Plano Municipal de Enfrentamento.

Campinas, 21 de junho de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente do CMDCA
(22, 23 E 24/06)
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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1343/06
A Comissão do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios
NOTIFICA  a servidora M.F. 106.387-1  a comparecer à audiência de
interrogatório que se realizará no dia 10/07/06 às 11:00 horas , no
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, sito na Avenida
Anchieta n° 200, 14° andar – Centro – Campinas/SP.
Fica também notificado, para acompanhar, na condição de indiciado toda a instrução
processual relativa ao Processo Administrativo nº 035/04, oriunda do
Protocolado nº 04/10/21.746, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, nos
termos do artigo 213 do Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas, podendo se
fazer acompanhar de advogado e requerer quaisquer provas de seu interesse.

Campinas, 14 de junho de 2006
MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(20, 21, 22/06)

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1344/06
A Comissão do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios
NOTIFICA  o servidor M.F. 102.992-4  a comparecer à audiência de
interrogatório que se realizará no  dia 10/07/06 às 11:30 horas , no
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, sito na Avenida
Anchieta n° 200, 14° andar – Centro – Campinas/SP.
Fica também notificado, para acompanhar, na condição de indiciado toda a instrução
processual relativa ao Processo Administrativo nº 036/05, oriunda do
Protocolado nº 03/50/264, nos termos do artigo 213 do Estatuto dos Servidores
Públicos de Campinas, podendo se fazer acompanhar de advogado e requerer
quaisquer provas de seu interesse, bem como, para apresentação de defesa prévia no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data agendada para o interrogatório.

Campinas, 14 de junho de 2006
MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(20, 21, 22/06)

COORDENADORIA SETORIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Retificação da Publicação da Resolução nº 63 de 12 de junho de 2006, publicada
no Diário Oficial no dia 14 de junho de 2006.

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTURAL DE
CAMPINAS/CONDEPACC

RESOLUÇÃO N° 63 DE 12 DE JUNHO DE 2006
Francisco de Lagos Viana Chagas, Secretário Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições, conforme artigo 10 da Lei
Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, Decreto Municipal 9585 de 11 de
agosto de 1988 e artigos 62 e 63 da Lei 9605/98, baseando-se em decisão do
Conselho de Defesa do Património Cultural de Campinas -
CONDEPACC, do qual é presidente,
RESOLVE:

Artigo 1° - Tombar o imóvel situado à Avenida Andrade Neves, n° 471,
quarteirão 57, em Campinas, denominado Delegacia Regional de Polícia de
Campinas pelo seu valor histórico e arquitetônico.
Parágrafo único - O bem tombado nesta resolução passa a ser objeto das
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal n° 5885, de 17 de dezembro
de 1987 e da Lei n° 10.390, de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2° - A área envoltória do bem tombado no artigo 1° desta resolução fica
delimitada ao quarteirão 57.

Artigo 3° - Qualquer intervenção na área envoltória delimitada ao quarteirão
57, em termos de modificação, reforma ou demolição/nova construção deverá
manter o gabarito de altura e a volumetria das edificações já existentes.

Artigo 4° - Fica a Coordenadoria Setorial do Património Cultural, CSPC,
autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tombado por esta
resolução e providenciar junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Campinas, a averbação desta medida no
Cartório da Circunscrição de Registro Imobiliário, a que pertença este bem.

Artigo 5° - Faz parte desta resolução mapa de localização e identificação do
bem tombado.

Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 12 de junho de 2006

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário de Cultura, Esportes e Lazer e Presidente do CONDEPACC

(20, 21, 22/06)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS/CONDEPACC

RESOLUÇÃO Nº 64 DE 12 DE JUNHO DE 2006
Francisco de Lagos Viana Chagas, Secretário Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições, conforme artigo 10 da lei municipal
5885 de 17 de dezembro de 1987, Decreto Municipal 9585 de 11 de agosto de 1988
e artigos 62 e 63 da lei 9605/98, baseando-se em decisão do Conselho de Defesa
do Patrimônio Cultural de Campinas – CONDEPACC, do qual é presidente,
RESOLVE:

Artigo 1º - Tombar o Hospital da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência,
situado à rua 11 de Agosto n° 557, quarteirão 108, bem de interesse histórico,
arquitetônico e urbanístico do município de Campinas, sendo inseridos no grau
de proteção 1, GP1, as fachadas, o salão nobre e a capela e inserido no grau de
proteção 2, GP 2, o restante do corpo do edifício. Ficam tombados na área
externa, na divisa com a rua 11 de Agosto, os muros, os gradis, as luminárias
ornamentais antigas, os jardins e o passeio de mosaico português.
Parágrafo único – O bem tombado pela presente Resolução passa a ser objeto
das sanções e benefícios previstos pela lei municipal nº 5885, de 17 de dezembro
de 1987 e da lei nº 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 fica delimitada
ao quarteirão 108.

Artigo 3º - O quarteirão 108 a que se refere o artigo 2° desta resolução onde se
insere o bem tombado fica regulamentado conforme planta anexa e como
segue:
I – Serão permitidas novas edificações na área compreendida pelo alinhamento
da avenida Andrade Neves até 38 metros, correspondente à extremidade do
prédio tombado (Pavilhão Quartocentenário), e, os novos projetos
arquitetônicos para esta área deverão atender o zoneamento da legislação vigente.

Artigo 4º - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural - CSPC
autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tombado por esta
resolução e providenciar junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Campinas, a averbação desta medida no
Cartório da Circunscrição de Registro Imobiliário, a que pertença este bem.

Artigo 5º - Faz parte desta resolução mapa de localização e identificação do
bem tombado e sua área envoltória.

Artigo 6° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 12 de junho de 2006

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e Presidente do CONDEPACC

(20, 21, 22/06)

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, no uso
de suas atribuições, CONVOCA os integrantes, titulares e suplentes, do
Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, para reunião de nº 008,
em caráter extraordinário, a ser realizada no dia 21 de junho de 2006, às
17:00 horas, na Estação Cultura - Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº -
Centro, onde será apreciada a seguinte PAUTA:
1) Informes;
2) Deliberação sobre o Edital de Seleção para Financiamento de Projetos
Esportivos através do FIEC, para publicação no Diário Oficial.

Campinas, 20 de junho de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer - Secretário Municipal Interino de
Cultura, Esportes e Lazer

(21, 22, 23/06)

FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE CAMPINAS
ATA DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

20 de Abril de 2006
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e seis, realizou-se a 3ª. Assembléia Geral
Extraordinária do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, tendo por local o
auditório da Estação Cultura, à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/no., Centro,
Campinas / SP, às 19h30, em prorrogação á segunda chamada, a qual compareceu
os signatários relacionados na página 12 e verso do livro de atas da reunião do
Fórum Permanente de Cultura de Campinas. Para a condução dos trabalhos da
Ordem-do-dia, a mesa foi composta pela Executiva do Fórum: Presidência: Luiz
Terribele Junior Vice Presidente: Fernando Manoel Aleixo Primeiro-secretário:
Helder Samara Segundo-secretário: Maria Inês Teixeira Pinto Saba Relator:
Gabriel Guedes Rapassi O vice Presidente Fernando Manuel Aleixo conduziu a
Assembléia. O Vice Presidente convocou as entidades presentes e em seguida leu o
cronograma das atividades da 3ª. Assembléia Geral Extraordinária Indagadas, as
entidades, aprovaram por unanimidade os expedientes da ordem-do-dia. Procedeu-
se a conferência da presença dos integrantes do Conselho Municipal de Cultura de
Campinas - CMCC. Estavam presentes os conselheiros: Luiz Terribele Junior e o
seu suplente Gabriel Guedes Rapassi. A conselheira Marisilda Tescaroli, Sandra
Daige Antunes Corrêa Hitner, Roberta Amaral, Rodolpho Caniato e os suplentes
Vicente de Paula Montero, Terezinha Augusta Gouvêa justificaram a ausência.
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Passou-se ao primeiro expediente: Inscrições ao FMCC. O Presidente Sr. Luiz
Terribele Junior recebeu a documentação e inscrições para Pessoas Físicas e Jurídicas.
Pediu desculpas ás entidades pelo não atendimento a e-mails, pois a Secretaria de
Cultura, Esportes e Lazer ainda não disponibilizou equipamento para o Fórum.
Passou-se ao 2º. Expediente: Informes O Vice Presidente Fernando Manoel Aleixo,
condutor da Assembléia, esclareceu aos presentes que o objetivo desta Assembléia
Extraordinária era otimizar discussões e debates da pauta dada à repercussão na
comunidade artística e na mídia. Aprovou-se a pauta e estabeleceu-se o prazo
máximo de duas horas para discussão e quatro minutos a serem usados para cada
participante. Informou aos presentes: a) o roteiro de acontecimentos gerados pelo
Edital de Pré-Seleção publicado em 30/04/2006 em conseqüência da 5ª. Reunião do
Conselho, b) que a 6ª. Reunião foi assistida, na condição de ouvintes, pelos membros
da Executiva do Fórum onde foram apenas aprovadas as Atas das reuniões anteriores
- sendo 01 ordinária e 04 extraordinárias. c) que o Conselho, em sua 5ª. Reunião
discutiu a aprovação da Pré-Seleção cuja redação final e formatação ficou a cargo
da Sra. Eurides Palma, d) que nesta reunião com o Conselho houve o
comprometimento do Secretario Interino de Cultura, Sr. Francisco de Lagos de que
seriam ouvidas as Câmaras Temáticas para rever ou considerar o Edital, e) que a
Executiva do Fórum representando as Câmaras Temáticas agendou com o Presidente
do Conselho os dias 24 e 25 de abril de 2006 para tais reuniões. Informou ainda que
as Câmaras Temáticas tem caráter provisório, mas específicas de cada área e com
a pauta de atendimento ao FICC, f) que não há por parte destas Câmaras Temáticas
qualquer manifestação contrária a Editais, que as CT trariam subsídios para a
elaboração destes num prazo que é exíguo. Este relatório final seria o instrumento
para que o Conselho deliberasse já que as CT não são deliberativas, mas norteadoras
com análise; informações e mapeamento de uma forma legítima e criteriosa, g) que
o Edital Público é visto como o melhor caminho democrático, h) e que no dia 27
de março foi apresentada ao Conselho, por grupo de artistas, uma avaliação deste
projeto de Carta Consulta e o seu repúdio. Continuando informou que se criou uma
instância para elaborar os Editais que deveriam seguir a Lei de Licitação vigente. A
Carta Consulta pode ser usada, mas não em caráter seletivo. As Câmaras Temáticas
fizeram o diagnóstico de que este formato de Edital não é o mais adequado, mas sim
deve ser norteado pelo relatório das CT, num processo de amadurecimento evolutivo.
Por termos muito pouco tempo para debates, caminhamos sujeitos a erros, assim
como o Conselho que possue membros novos e sem experiência. Lembrou ainda
que nem quorum tínhamos para a eleição dos Conselheiros. Estamos numa instância
de debates e discussões num encaminhamento de idéias. O Conselho também está
sujeito à revisão de conduta, pois todos estão se adaptando. O Sr. Gabriel Rapassi
informou que o debate no Conselho está acontecendo e desde a primeira reunião
discutiram sobre a necessidade de fazer uma análise antes do projeto completo,
formulando um modelo de Edital para poupar os conselheiros do muito trabalho e
para que os projetos tivessem exigüidade. Não usaram o nome de Edital de Pré-
seleção, mas de Carta Consulta. Foi enviado ás Câmaras Temáticas e comunicado,
somente por ele no Fórum - fato este questionado pelos presentes. O Conselho
queria que a eliminação fosse feita não por mérito artístico, mas técnico. O critério
da divisão dos recursos para as políticas públicas foi sugerido no Conselho por ele.
Relatou ainda que na 2ª. Reunião do Conselho foi levantado o enfrentamento de
questões de fiscalização; por área social geográfica; por setor e o Conselho deveria
propor questões para debate. Desde a 2ª. até a 4ª. Reunião não conseguiu debater
qualquer artigo do edital proposto, pois houve uma ruptura do processo de discussão,
do dialogo com a sociedade e o órgão que decide. Questões sérias não foram
discutidas. Na 5ª. Reunião discutiu-se o coletivo e optou-se por uma pré-seleção
com itens de: problema com a Receita Federal; quem não pode receber dinheiro
público e quem não pode abrir conta. O item sobre o mérito foi debatido por um
Conselheiro e nada foi conseguido. Acha que a postura deste Conselheiro foi sectária,
antidemocrática e ditatorial do Conselheiro. Pergunta como regatar o clima
prepositivo e criar uma postura coletiva para que as propostas do Fórum aconteçam
no Conselho. O Vice Presidente Fernando comentou que não é possível que, de
tantos Conselheiros -30- apenas um traz informações para o Fórum detectando
uma falha de comunicação entre os Conselheiros e o Fórum. Continuamos com a
falta de estrutura prometida. A fala de que os Conselheiros nos representam é só de
regimento, mas na dinâmica isto não acontece. Pergunta ainda quantos Conselheiros
eleitos estão presentes. Constata que apenas Luiz Terribele Junior e seu suplente
Gabriel Rapassi. Passou-se ao 3º. Expediente: Reflexão, debate e Encaminhamento
ao “Edital de Pré Seleção de Proponentes ao Financiamento de projetos Culturais,
através do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas” Abriu-se inscrições para
a discussão e debates, concedendo a cada interessado o tempo limite de quatro
minutos. O Sr. Zeza Amaral diz que o Edital de Pré Seleção é cópia do Prêmio
Estímulo cuja redatora é a Sra. Eurides Palma; que é contra o caráter de prêmio
estímulo; que paga o artista pelo seu trabalho, mas não tem a contrapartida social;
que o presente edital é um erro; que é a favor de um adiamento deste edital para
depois da conversa do Fórum com o Conselho e que a contrapartida deve ser para
o povo. A Sra. Maria Inês Saba diz ao Sr. Gabriel que estranha o relatou que o
Conselho não conseguiu debater o texto do Edital de Pré-Seleção que foi publicado,
e se pode esclarecer melhor, pelo Conselho, como e quando foi discutido e aprovado
o texto já que não foi discutido em reunião posterior á 5ª. Reunião do Conselho,
pois na 6ª. Reunião, que aconteceu depois da publicação do Edital, apenas foi
aprovada as atas das quintas últimas. A Sra. Márcia Bernardes pede também
esclarecimentos ao Sr. Gabriel de que se não foi discutido como foi editado. E afirma
que não foi enviado, ás CT, nenhuma proposta de Edital de Pré-seleção e sim para
um Edital de Financiamento de Projetos Culturais. O Sr. Marino Ziggiatti, diz que
não quer adiamento do prazo; que as entidades devem formalizar sua inscrição no
Fórum e que apenas as que estão legalmente constituídas devem participar para
utilizar as verbas públicas. O Sr. Fernando Aleixo esclarece que o Fórum não é
credenciado para o uso das verbas públicas não bastando estar inscrito no Fórum;
que o objetivo do Fórum é o debate e que é apenas norteador. O Sr. Gabriel Rapassi
respondendo ás consultas feitas esclarece que não concorda com o Sr. Zeza Amaral
quanto á cópia do Prêmio Estímulo e que há uma contrapartida para a Prefeitura.
Quanto ao Edital esclarece que foi feito de acordo com a Lei de Licitação 8666/93,
pois prevê Carta Consulta aberta a qualquer pessoa que perfaça as condições propostas,
que a função deste Edital de Pré Seleção foi apresentada para o Conselho desde a 1ª.
Reunião de Conselho e aprovada por unanimidade. Quanto ao mérito artístico, que
surgiram muitas sugestões e farão parte do segundo Edital. A Sr. Cecília Gomes
rebate dizendo que o que foi apresentado é um Edital Pré-Seletivo e não uma Carta
Consulta, que é bem diferente; que será pré conceptivo como filtro do Conselho;
que está assustada com o caráter de pré-seleção; que as sugestões foram apresentadas
para um edital de Financiamento Cultural e não de Pré-Seleção e levanta a questão
de já ter passado o prazo de sessenta dias para a regulamentação do FICC. O Sr.
Fernando Aleixo, Presidente da Assembléia, diz que não são apenas questões de

mérito artístico, mas o princípio do conceito de pré-seleção e que não é apenas um
formulário. Indaga o como fazer um orçamento se não há parâmetros estabelecidos;
qual a prioridade estabelecida e se é de circulação. Afirma que não diz respeito ás
demandas culturais. Que o edital pode ser um instrumento de consulta, mas se
descaracteriza, pois está sem condições técnicas; sem a linha de ação ou em que
conceito de cultura está inserido. Indaga porque criar mecanismos paralelos se foi
criada as Câmaras Temáticas. A Sr. Raquel Gouvêa diz que o Edital de Pré-Seleção
fere os princípios de universalidade, o que é grave; que os critérios de seleção não
falam em critérios técnicos, que contem as finalidades sem citar a Lei que o rege;
que a viabilidade econômica não está citada; que não cita as regras necessárias para
a elaboração de projetos; e que fere a Lei, pois não aponta a dotação orçamentária
para cada área. Diz ainda que os erros não podem ser feitos na urgência, que o
documento pode gerar a impugnação. Comunica que o Esporte lançou Edital, mas
que não é seletivo. Pergunta, quais são os critérios de julgamento? Que todos têm
direito ao acesso á licitação pública e que dizer que terão menos trabalho com a
leitura dos projetos é um erro. Que o julgamento deve ser explicito - dar direito ao
Conselho de selecionar o mérito do projeto. E que este erro deve ser corrigido
maduramente. A Sra. Tiche Viana repudia a pressa do ter que fazer, pois a própria
Secretaria da Cultura não regulamentou o FICC ainda. Disse que a cidade é a que
vivemos, participamos e partimos do principio de que todos querem fazer; que
somos os fazedores da Arte, que o importante é ter a consciência que a pressa vai
nos levar a coisas que somos radicalmente contra, pois o Edital abre uma brecha de
eleger um apadrinhamento, que o Poder Público pode usar este edital para caminhar
por debaixo dos panos, que num primeiro edital sonda e abre um posterior Edital
com o particular que os outros não possuem, que é perigoso e que torna-se um
dragão. Indaga que á medida que temos CT para que Edital de pré-seleção para
diagnosticar. Propõe que haja a descrição do total de investimentos em cada área;
o enquadramento dos projetos em cima do que o Conselho deve estar preparado e
em tempo hábil. Que deve haver a divulgação do mapeamento cultural em todos os
níveis e do programa de Governo, o prognóstico da viabilidade econômica. E
termina indagando se haverá o relato do Conselho sobre a rejeição de qualquer
projeto já que é negada a defesa dele. O Sr. Eduardo Osório ressalta o problema da
comunicação entre as Câmaras Temáticas e o Conselho e que há dificuldades nos e-
mails para inscrição do projeto no site da Prefeitura. Indaga o como encaminhar
estas propostas levantadas na assembléia para que não tenham sido debatidas em
vão. Afirma que devem ser efetivadas. O Sr. Benê Morais concorda plenamente
com a Sra. Raquel e Sra. Tiche e se posiciona contra o Edital de Pré-Seleção. Afirma
que temos que fazer valer a posição de contrários, pois até nas ruas há a rejeição
pelo Edital e de que não serve para o povo, pois é seletivo. A Sra. Maria Alice
Possani ressalta que todos são contrários. O Sr. Luiz Terribele Junior relata que na
1ª. Reunião do Conselho a proposta do Edital foi feita pelo Secretário Interino e
pelo Diretor de Cultura Sr. Henrique Lean. Que no Fórum nada é direcionado sendo
que as propostas surgem da plenária assim como a modificações e alterações das
atas. Relata que debateu na 3ª. e 4ª. Reuniões do Conselho, o mérito da proposta.
Na 5ª. Reunião o Edital com as modificações do Fórum, não foi analisado; mudando
se para Carta Consulta, e que apenas oito conselheiros incluindo o Presidente e dois
suplentes, estavam presentes, dos trinta indicados. Que não votou o Edital de Pré-
Seleção, pois não foi consultado, o texto elaborado não voltou para votação e na
6ª. Reunião já havia sido publicado. Sendo o único a se manifestar como não
votante. O Sr. Rodrigo Camacho disse acreditar que a Cultura Popular é transformadora
e acreditamos em participar da construção dela. Acreditamos que temos um debate
para cruzar informações. A falta de informações não está sendo correta para o
povo. Acreditamos na política do povo para o povo. Não podemos perder a
dignidade gerando uma crise. Não estamos discutindo um partido, pois no Fórum
não milito. O Sr. Carlos Valverde se colocou contra a seleção. Reafirmou que os
Esportes tem apenas um edital de financiamento que não é seletivo, pois o Conselho
tenha resolveu assim. Disse que os Conselheiros deste Fórum não  estão sendo
representativos e que devemos pensar sobre isto. E que constatou que as Câmaras
Temáticas também são contra. O Sr. Helder Samara concorda com a Sra. Raquel e
Tiche. Disse que a pré-seleção é uma escolha e que os processos se confundem que
a expectativa de ser barrado é criada numa primeira fase e também na segunda fase
e que o ônus recairá sobre o Conselho se errar. O Sr. Gabriel Rapassi esclarece que
quanto á regulamentação do FICC, foi decidido pelo Conselho e que seria feito a
partir do momento que se estabelecessem os critérios incluídos no 2º. Edital; que
seria aprovado e publicado na versão final e que o Conselho aguarda o resultado do
Edital de Pré-Seleção. Esclarece ainda que participa no Fórum como Gabriel e não
como o Conselho, pois este é um coletivo. Concorda em que há problemas quanto
aos parâmetros e critérios de julgamento, mas que houve uma ruptura entre o
diálogo e a decisão inviabilizando o Edital. O Sr. Fernando Aleixo passou á fase de
encaminhamento de propostas, tendo sido aceitas inscrições para sugestões. A Sra.
Raquel Gouvêa sugere que se formalize um documento oficial encaminhado ao Sr.
Secretario Interino representando o Conselho; que se modifique o texto do edital
retirando o termo seleção para consulta; que se aumente o prazo para inscrições no
edital de financiamento e que este 2º. Edital seja mais e melhor elaborado. A Sr.
Tiche Viana sugere que seja eliminada a pré-seleção; que se faça a impugnação do
edital de Pré-Seleção através de uma ação de direito coletivo e legal; que se continue
com a construção do Edital de Financiamento através de uma comissão mixta com
representantes de cada área em conjunto com o Conselho; que os projetos sejam
selecionados por pareceristas e especialistas de da área através da indicação da
Secretaria da Cultura e do Fórum por se uma forma mais democrática; e que na
próxima assembléia ordinária se debata a questão da representatividade no Conselho.
A Sra. Cecília Gomes sugere que se pressione o Conselho quanto á regulamentação
do FICC, pois ele só existe por decreto. O Sr. Carlos Valverde sugere que as Câmaras
Temáticas devem colocar sua rejeição ao edital nas reuniões de 24 e 25 quando da
apresentação do relatório ao Conselho e que as CT devam se reunir antes da entrega
do relatório final no dia 29. O Sr. Robson Sampaio sugere que seja votada a substituição
do Conselho na próxima Assembléia Ordinária, pois não tem representatividade
quanto ás posições da plenária. O Sr. Gabriel propõe a retirada do edital de Pré-
Seleção; a dilatação do prazo; o encaminhamento da rejeição pelas Camas Temáticas
no dia 24 e 25/04 e o envio das propostas para o Edital de financiamento no
relatório das CT. A Sra. Raquel Gouvêa sugere que as Câmaras Temáticas enviem em
separado um ofício de rejeição assinada pelos seus coordenadores. O Sr. Benê
Morais propõe que seja elaborado um ofício do Fórum imediatamente para ser
assinado por todos os presentes. Foi votado o encaminhamento de propostas: A
renovação do Conselho e a conduta da Executiva em relação ao repúdio ao Edital
de Pré Seleção serão pauta da Assembléia Ordinária; O Edital de Pré Seleção foi por
unanimidade rejeitada; O aumento de prazo, para as CT, para análise e envio ao
Conselho das propostas ao Edital de Financiamento de Propostas Culturais foi por
unanimidade aprovado e deverá ser levada á próxima Reunião Ordinária; A proposta
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de formulação do Edital de Financiamento de Projetos Culturais por uma comissão
mixta, de suporte, formada por representantes das Câmaras Temáticas e
representantes do Conselho foi por unanimidade aprovada; A proposta de pedido de
esclarecimentos ao Conselho sobre a publicação do decreto regulamentado do FICC
foi por unanimidade aprovada; A proposta de fixação da data de 26 de abril de 2006
foi por unanimidade aprovada. A proposta do horário das 18h00 foi aprovada por
29 votos a favor e 03 votos contra. Elaborado o Ofício de no. 005-20/04/2006 do
Fórum, este foi lido e aprovado por unanimidade para ser assinado pela Executiva
do Fórum em nome das entidades e apoio dos representantes das Câmaras Temáticas
e pessoas físicas presentes á reunião. O Ofício será protocolado e encaminhado ao
Conselho através do seu Presidente Sr. Secretário Inteino da Cultura, Esportes e
Lazer de Campinas. O Presidente deu por encerrada a 3ª. Assembléia Extraordinária
do Fórum Municipal de Campinas.

Campinas, 20 de abril de 2006
MARIA INÊS TEIXEIRA PINTO SABA

Secretária
ATA APROVADA EM 07 DE JUNHO DE 2006. SEM ALTERAÇÕES.
(21, 22, 23/06)

FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE CAMPINAS
ATA DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

29 de Abril de 2006
Aos vinte e nove de abril de dois mil e seis, realizou-se a 5ª. Assembléia Geral Ordinária
do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, tendo por local o auditório da Estação
Cultura, à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/no., Centro, Campinas / SP, às 10h00, em
prorrogação á segunda chamada, a qual compareceu os signatários relacionados na
página 13 e verso do livro de atas da reunião do Fórum Permanente de Cultura de
Campinas. Para a condução dos trabalhos da ORDEM-DO-DIA, a mesa foi composta
pela Executiva do Fórum: Vice Presidente: Fernando Manuel Aleixo. Primeiro-
secretário: Helder Samara Segundo-secretário: Maria Inês Teixeira Pinto Saba A
reunião foi conduzida pelo Vice Presidente Fernando Aleixo que iniciou a Assembléia
dando as boas vindas e dizendo que a Assembléia é um espaço para amadurecimento
cultural, para pontuar com objetividade suas reivindicações e legitimando o espaço para
encaminhamento destas. O Vice-Presidente convocou as entidades presentes e em
seguida leu o cronograma das atividades da 5ª. Assembléia Geral Ordinária. Indagadas, as
entidades, aprovaram por unanimidade os expedientes da ordem-do-dia. Estavam pre-
sentes os conselheiros: Francisco Lagos, Presidente do Conselho Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer de Campinas, Marcos Garcia de Oliveira; Luiz Terribele Júnior; Mari-
silda Tescaroli; Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner; o suplente Vicente de Paulo Mon-
tero e Gabriel Rapassi. Passou-se ao primeiro expediente: Inscrições ao FMCC. O
Presidente Sr. Luiz Terribele Junior, prestou esclarecimentos sobre a abertura e documen-
tos exigidos nas inscrições para Pessoas Físicas e Jurídicas. Informou que havia um mural
no qual estavam afixadas as atas do Fórum, lista de documentos para inscrições, lista de
entidades e pessoas físicas inscritas e Pré-relatórios das Câmaras Temáticas e que todos
deveriam conferir seus dados para que se houvessem alterações, dirigirem-se á mesa de
recepção para notificação. Passou-se ao segundo expediente: Aprovação das atas da 4ª.
Assembléia Ordinária. O Presidente Fernando Aleixo informou que cópias estavam á
disposição da plenária e que seria concedida cinco minutos para a leitura e depois
aceitaríamos as alterações necessárias. Após este tempo, o Sr. Gabriel Rapassi iniciou
uma polêmica dizendo que na Ata não estava sendo citado os nomes das pessoas, que
teriam dito o que estava ali escrito e que não tinha tido tempo suficiente para ver se o que
havia dito era realmente correto. O que foi contestado pela Sra. Maria Inês Saba e
averiguada a inverdade apresentada. Como continuou a obstruir a votação da ata, optou-
se, por 10 votos a favor a 07 contra, pela leitura da Ata coletivamente. Foram apresen-
tadas as seguintes alterações: 1. Página 01 - Correção gráfica de Tainá para Tainã; 2.
Página 01 - Inclusão da ONG Isaura Baltazar Pompeo - Casa da Dinda e Instituto
Jerusalém do Brasil entre as entidades presentes; 3. Pagina 01 - Inclusão do nome do Sr.
Gabriel Rapassi como suplente presente; 4. Página 02 - Inclusão do nome do Sr. Luiz
Terribele depois de Presidente, das palavras “relatou que” antes da palavra “o Secretário”
e “a Executiva do Fórum” depois da palavra “procurou”; 5. Página 04 - retificação da
frase, de Cecília Gomes, excluindo “analisar” e acrescentando “elaborar e que apresen-
tem agora projetos”. 6. Página 05 - Substituição da palavra “que” para “portanto” e
inclusão de “como disse o Conselheiro Marcos Garcia” depois da palavra “existe”.
Inclusão de “nomear todas as pessoas físicas” e exclusão da frase “que existe uma lei e que
pode ser modificada” na fala da Sra. Tiche Viana; 7. Página 05 - Correção da formulação
do texto com acréscimos, do Sr.Robson Sampaio para: “O Sr. Robson Sampaio disse que
temos mais de 400 anos de exploração, opressão e domínio do Estado e da elite
econômica; que não legitima esta forma de Estado, mas acredita outra forma de ser
Estado com a participação direta com mecanismos estabelecidos pela sociedade e não
pelos políticos; pergunta qual é a política deste governo para com a comunidade, o plano
de Governo, e o compromisso que tem conosco na sua atualidade; que a periferia é
importante e tem que estar no debate pela sua importância de emancipação de sua
cidadania; e que a periferia quer discutir todo o processo político do Estado”, conforme
texto por escrito encaminhado á mesa; 8. Página 06 - Correção do nome da Câmara
Temática de Cinema, Vídeo, Fotografia e Animação; 9. Página 06 - Correção do nome
da Câmara Temática de Cultura Popular e Folclore e a retificação do texto para “apre-
sentaram um pré relatório e o Presidente do Fórum. Usaram a palavra leitura do texto
e”; 10. Página 06 - Correção das datas de “07” para “27/03/2006” e de “24” para “27/
03/2006”. 11. Página 04 - Inclusão, pelo Sr. Vicente Montero da frase “e que a carta
consulta foi aprovada pelo Conselho”. 12. Página XX - O Sr. Gabriel Rapassi depois de
protestar aos berros, com socos na mesa e palavras de baixo calão, alterou sua fala de: “O
Sr. Gabriel Rapassi justificou a pressa do Conselho na tentativa de ainda este ano ser
aprovado o edital, lembrando que é um ano eleitoral e há um período de quarentena. Que
devemos aprovar uma proposta seja pelo edital proposto pelo Conselho seja por premi-
ação. Relatou que a proposta de regulamentação do FICC não está pronta, pois ainda está
em discussão. Relembra que elegemos nove conselheiros para representar o Fórum no
Conselho e que estes não estão participando; que as Câmaras temáticas sejam prepositi-
vas e que são muito importantes”. Para: “O Sr, Gabriel Rapassi comunicou a proposta do
Conselho de viabilizar o financiamento de projetos da sociedade neste ano. Que existe
uma polêmica jurídica sobre a possibilidade de financiar projetos a partir de julho, no
período pré-eleitoral. Que precisamos tomar posição e ser prepositivos, indicar os
critérios que serão decisivos em cada área temática. Que o Decreto de Regulamentação
do FICC já foi debatido e aprovado e em breve será publicado. Pede que as Câmaras
Temáticas sejam prepositivas e objetivas e que seus relatórios serão levados em conside-
ração pelo Conselho”. A Sra. Maria Inês Saba, 2ª. Secretaria do Fórum protestou dizendo
que escreve literalmente o que é dito e transcreve fielmente para a ata; que o Sr. Gabriel
estava equivocado e que fazia comumente confusão entre carta consulta e edital, pois o
que tínhamos publicado era uma edital de pré-seleção e o próximo seria de financiamen-
to de projetos culturais. O Presidente Fernando Aleixo propôs depois do tumulto gerado
pelo Sr. Gabriel Rapassi, que houvesse aparelho de gravação nas próximas Assembléias,

cedido pela Secretaria da Cultura. O Sr. Carlos Coradini pediu veementemente que fosse
retirada à frase “somos ingênuos políticos”, pois disse sermos profissionais e se sentia
injuriado. O que foi rejeitado pela autora da frase. Após o relato das modificações foi
colocado em aprovação e a Ata foi aprovada por 16 votos das entidades com direito a
voto e 01 abstenção da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas,
representada pelo conselheiro Sr. Carlos Coradini. O Sr. Orlando disse que não associa a
condição pejorativa de artista ou fazedor de arte a nenhuma instituição jurídica. O
conselheiro Sr. Vicente Montero propôs que atas sejam resumidas a partir da próxima. O
Sr. Secretário Interino da Cultura, Esportes e Lazer e Presidente do Conselho, Sr. Fran-
cisco de Lagos, informou que na semana que vem haverá reunião do Conselho e a fará em
sessão aberta; que o Conselho não faz reuniões fechadas; que houve uma convocação
para o dia 02/05/2006 ás 17h00 onde serão analisadas as propostas do Edital de Pré
seleção até por volta do dia 08; que muitas propostas serão inseridas nas ações do Plano
de Governo para 2006, assim as sugestões dadas pelas Câmaras Temáticas serão absorvi-
das pela Secretaria da Cultura, independentes do FICC, facilitando para que outras ações
sejam encaminhadas no FICC. Convida a plenária para a reunião e que receberam mais
de 300 propostas da Carta Consulta como contribuição muito importante e que serão
analisadas nas próximas reuniões; que muitas poderão já ser atendidas em relação em
relação ao Edital de Consulta pública e que recebeu um convite de convocação para estar
na próxima reunião, na quarta feira, dia 03, ás 18h00, da Comissão de Cultura e Educação
de Campinas. A Sra. Tiche Viana perguntou ao Presidente do Conselho se as reuniões
seriam abertas ao público. O Sr. Francisco de Lagos respondeu que todas as reuniões do
Conselho são abertas para que todos possam participar e que é importante que a socie-
dade participe. O Sr. Fernando Aleixo perguntou ao Sr. Francisco de Lagos se o Conselho
pode transmitir e tornar público as datas e horários das reuniões para todos participarem
e se poderia dar esclarecimentos quanto ao ofício que foi encaminhado pelas Câmaras
Temáticas ao Conselho. O Sr. Francisco de Lagos disse que muitas das reinvidicações das
Câmaras Temáticas já foram atendidas; que o Conselho fará uma reflexão sobre a questão
da Pré Seleção; que considerarão as CT e as sugestões dadas, pois serão analisadas; que não
terão qualquer tipo de problema em analisar as sugestões. Disse que precisamos criar
mecanismos de interlocução proveitosos e que as informações para a plenária sejam
reais; que no Conselho de Espores o edital não é eliminatório, pois os Conselheiros assim
o decidiram; que as coisas são tratadas de forma transparente e aberas; que vê progresso
a par das divergências e de opiniões diversas existirem. A Sra. Raquel disse que gostaria de
perguntar sobre a questão do caráter eliminatório do Edital ser tratado depois do prazo
dado pelo ofício, trazendo angústia e sangramento á classe artística. Lamenta que a
resposta não tenha vindo em tempo hábil e que a resposta depois do prazo engessa a
classe. O Sr. Secretário Interino da Cultura respondeu que o Presidente do Conselho não
decide sozinho; que o Fórum tem a maioria no Conselho; que as dificuldades eram grandes
e convocaram as Câmaras Temáticas e marcaram uma reunião para discutir estas arestas
e que o problema, era de modo claro, a interlocução que tem que melhorar e que é
importante que o Fórum aprimore. Afirmou a importância das quase trezentas inscrições
e que em nenhum momento tinham tomado decisões para o resto da vida; que o
Conselho votou por unanimidade a carta consulta e depois se falou que não na plenária;
que a interlocução tem que ter responsabilidade; que a política pública da sociedade foi
debatida em 63 reuniões públicas; que este será um ano bem proveitoso; que o Conselho
tem até 5ª. Feira para uma definição e que enquanto Governo pode aproveitar sugestões
das Câmaras Temáticas. A Sr. Fernando Aleixo agradeceu a resposta e disse que a questão
de pré-seleção ainda permanece. Fez um apelo aos representantes do Fórum no Conse-
lho para que leve as reinvidicações da plenária, no sentido do Edital não ser seletivo; que
levem esta questão ao Conselho e que os conselheiros sejam nossos porta vozes. O Sr.
Orlando Rodrigues disse que a informação estava realmente diferente; reiterou que o
Presidente do Fórum, Sr. Fernando Aleixo estava de parabéns pela condução da Assem-
bléia e pediu esclarecimentos do porquê do Sr. Luiz Terribele Jr. não estar na mesa
dirigindo os trabalhos. O Sr. Vicente Montero também indagou o porquê do Sr.Luiz
Terribele Jr. estar presente e não estar conduzindo a reunião. O Sr. Fernando Aleixo
esclareceu que esta era uma tentativa de contornar uma questão muito desgastante; que
o Sr. Luiz Terribele Jr. não era o único responsável pela interlocução e que os outros
conselheiros não o estavam fazendo. Relatou que a executiva fez uma opção do Sr.
Fernando conduzir a Assembléia para não haver um desgaste entre conselheiros, plenária
e Sr. Luiz Terribele Jr., pois não estava sendo muito proveitoso. Continuou dizendo que
está na pauta da próxima reunião o papel da representatividade de nossos conselheiros
que como membro eleito deve ser de fato o representante da plenária do Fórum; que
teremos uma reunião extraordinária com os representantes apenas e questiona como
deve ser esta representatividade, pois na última reunião tivemos apenas 01 conselheiro
e 01 suplente presente e apenas 04 justificaram a ausência. O Sr. Vicente Montero disse
que juridicamente o Presidente não poderia estar presente á Assembléia e não assumir a
presidência dos trabalhos estando assim viciada, pois não é condição legítima e juridica-
mente correta. O Sr. José Vitor Ribeiro disse que nos estatutos do Fórum o presidente é
a figura mais importante. O Sr. Fernando Aleixo contestou dizendo que não está citado
no estatuto esta condição. Dada a Palavra para o Sr. Luiz Terribele Jr., ele esclareceu que
estava se licenciando do Fórum por motivos profissionais; que a Executiva sempre foi
uma equipe e fala em nome de Fernando, Maria Inês e Helder, pois existe um equilíbrio
entre seus membros e o seu desgaste pessoal fez com que se afastasse neste momento
deixando a Presidência para o Vice Presidente. Comunica que não estará nas próximas
reuniões do Conselho de Cultura, sendo representado pelo suplente Gabriel Rapassi.
Informa ainda que não querendo polemizar, informa, segundo os estatutos do Conselho,
as reuniões são fechadas. O Sr. Carlos Coradini lamentou o afastamento do Sr. Luiz
Terribele Jr. e diz que está claro que há divergências entre os membros da Executiva. O Sr.
Fernando Aleixo propôs a necessidade de rever o estatuto e a análise sobre a representa-
tividade da Executiva e dos conselheiros e de se estabelecer diretrizes de ação de seus
membros. O Sr. Carlos Coradini alerta para que não há nada, no estatuto, quanto à
representatividade junto no Conselho. Foi votado e por unanimidade aceito que o
proposto pelo Presidente do Fórum seja colocado no expediente da próxima Assem-
bléia. O Sr. Fernando Aleixo passou ao 3º. Expediente: Entrega dos relatórios das Câma-
ras temáticas e estabeleceu-se o limite de 04 minutos para o relato destes. A Câmara
Temática de Artes Plásticas, representada pela Sra. Sandra Hitner, fez um resumo dos
itens seu relatório; A Câmara Temática de Cinema, Vídeo, Fotografia e Animação foi
representada pelo Sr. Lucas Vega, que falou sobre os itens: histórico, avaliação, sugestões
para aglutinar ao quadro de artes visuais, solicitações operacionais e físicas e sugestões
quanto aos editais e parcerias com a Secretaria da Cultura; A Câmara Temática de Cultura
Popular e folclore, representada pelo Sr. Robson Sampaio fez uma explanação sobre os
itens: levantamento dos enfoques da cultura popular, proposta de circulação dos editais
e propostas para ações a curto e médio prazo; A Câmara Temática de Dança, represen-
tada pela Sra Jesebel Faez, relatou sobre as reinvidicações física, operacionais e na
política cultural. A Câmara temática de Literatura, representada pela Sra. Maria Inês Saba
falou sobre os itens que compunham o relatório: a justificativa da área de Literatura para
participar do edital, o diagnóstico da situação da Literatura em Campinas, as ações
realizadas em 2004, 2005 e 2006; os recursos a serem destinados pelo FICC á área de
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Literatura e sugestões para elaboração do Edital de Financiamento. A Câmara Temática
de Música não apresentou seu trabalho, pois não havia na plenária nenhum representan-
te presente. A Câmara Temática de Teatro, representada pela Sra. Cecília Gomes relatou
sobre os itens: financiamento de projetos; histórico do teatro em Campinas; ações da
Secretaria da Cultura na área; ações de curto, médio e longo prazo com detalhamentos.
A Câmara Temática de Circo não pode se fazer presente e enviou anteriormente à
justificativa da ausência e o relatório por e-mail. Passou-se ao 4º. Expediente: Informes
O Presidente Fernando Aleixo informou que as respostas e decisões do Conselho Muni-
cipal de Cultura serão relatadas na próxima Assembléia que será marcada num sábado no
final de maio com a divulgação em edital no D.O. do Município. O Sr. Joel pediu a palavra
e disse que não vê ligação entre o seu trabalho e o CNPJ; que não faz balburdia e que é este
o seu trabalho; que as pessoas o olham classificando e comparando o trabalho no teatro
e o na rua e que as pessoas o respeitam. O Sr. Fernando Aleixo disse que os relatórios serão
encaminhados ao Sr. Gabriel Rapassi e que este como relator da Executiva, fará o
relatório final das Câmaras Temáticas para encaminhar ao Conselho. O Presidente deu
por encerrada a 5ª. Assembléia Ordinária do Fórum Municipal de Campinas.

Campinas, 29 de abril de 2006
MARIA INÊS TEIXEIRA PINTO SABA

Secretária
ATA APROVADA EM 07 DE JUNHO DE 2006. ALTERAÇÃO JÁ EFETUADA.
(21, 22, 23/06)

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 Junho de 2.006.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO ......................... VALOR
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. 22/06/2006 ..................... 141.619,01

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal De Finanças

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
FINANÇAS

Protocolo: 2005/10/59155
Interessado: Antonio César Jeronimo
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 57,5960UFIC, com
débitos existentes em nome do Contribuinte, tomando-se preferencialmente os
débitos mais antigo, consubstanciado nos termos dos artigos 163 e 170 da Lei
5.172/66-CTN e artigo 49 da Lei Municipal 11.109/01.
Protocolo: 2005/10/60349
Interessado: Sueo Fukai
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 45,4156UFIC, com os
débitos referentes a parcela de vencimento 01/11/2001 do IPTU/taxas – 2001,
consubstanciado nos termos dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 – CTN e
artigo 49 da Lei Municipal 11.109/01.

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Publicado Novamente por conter incorreções
Protocolo nº: 02/200/0020
Interessado: José Borges de Carvalho
C.C.: 048.386.000/02
Assunto: Errata
Com base no artigo 72, da Lei nº 11.109/2001, retifico o despacho de folhas 41,
publicado no D.O.M em 23/01/2003, verificada sua inexatidão, passando a vigorar
com a seguinte redação: ONDE CONSTA: ‘‘ alterando a área construída para
145,50m²,...”LEIA - SE: “alterando a área construída para 156,95m²,...’’”.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 06/11/05351
Interessado: Maria das Dores Teixeira Brusco
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal;
artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88, INDEFIRO o pedido
de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 03/10/67878 tendo em vista
que a requerente não apresentou cópia de documento oficial que contenha assinatura
semelhante àquela aposta no requerimento, nos termos do item 04 da IN-DRI/DRM, de
19 de fevereiro de 2003. Da análise do processo citado verifica-se, às fls. 03, a juntada
dos documentos de identidade da requerente, porém a assinatura é divergente daquela
aposta no presente requerimento e no referido protocolado.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF-

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil
O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DA FISCALIZAÇÃO
MOBILIA´RIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital
NOTIFICANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is)
tributário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do
art. 2º e subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II, e §1º,
XV; art. 21 e art. 25, IX, todos da Lei 11.829/03, com as alterações promovidas
pela Leis 11.927/04 e 12.211/04, regulamentadas pelo Decreto 14.590/04 e
combinadas com o Decreto 11.442/94 e com a Lei 11.111/01, para os fatos
geradores ocorridos nos anos de 2004 e 2005, e do art. 2º e subitens 7.02, 7.04 e
7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II e V; art. 22; art. 23 e art. 27, II, todos
da Lei 12.392/05, regulamentada pelo Decreto 15.356/05 e combinada com o

Decreto 11.442/94 e com a Lei 12.445/05, para os fatos geradores ocorridos a
partir do ano de 2006. Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação
deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o
inciso III do art. 23, ambos da Lei 11.109/01, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. O
imposto não pago no vencimento será corrigido monetariamente e acrescido dos encargos
moratórios na forma da Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa conforme Lei
11.109/01. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento,
nos termos da Lei 11.438/02. As respectivas guias de recolhimento do ISSQN poderão
ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço Municipal.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP. TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
000926/2006 60.076/01 FREDERICO DE PAULA ALVES 5.690,64
000927/2006 42.105/00 ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO 24.128,37
000928/2006 04/11/7273 RUBENS DÓRIA VESCOVI 3.441,40
000929/2006 06/11/692 EDIVALDO ANDREO 2.863,59

EDGAR VALVERDE
Coordenador

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO 3ª CÂMARA

DIA 27/06/2006 - 8º ANDAR - 08:30HS
O Presidente da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da Lei
8129/94, convoca os Srs. Membros da 3ªCâmara e os Srs. Representantes
Fiscais, para a reunião a se realizar em 27/06/2006, às 08:30hs em primeira
convocação, nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a
Avenida Anchieta, nº 200, na sala da JRT, no 8º andar, para julgamento dos
processos constantes da PAUTA abaixo:
01) Protoc.10/9459/04 - Arcel S/A Empreends.e Participações
02) Protoc.10/9460/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
03) Protoc.10/9472/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
04) Protoc.10/9479/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
05) Protoc.10/9480/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
06) Protoc.10/9499/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
Relator: Marcelo Vida da Silva
07) Protoc.10/9431/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
08) Protoc.10/9433/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
09) Protoc.10/9434/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
10)Protoc.10/9443/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
11) Protoc.10/9470/04 – Arcel S/A Empreends.e Participações
12) Protoc.10/9493/04 - Arcel S/A Empreends.e Participações
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA
Presidente da JRT

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS - COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO

DE TERRENOS – VIELAS
INDEFIRO

DE: NELSON TAKASHI HOSHII – prot. 06/70/68 – referente a cancelamento
de faixa de viela sanitária.

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(21, 22, 23/06)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGEONAIS E
SUBPREFEITURAS - COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO

DE TERRENOS-VIELAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o
escoamento das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas
ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de
modo a não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme
Lei nº 11468/03, art. 1º. item III, sob pena de multa.
DE: OSMAR DA CRUZ FERREIRA  – prot. 02/55877 – proprietário
HORÁCIO MONTENEGRO DE FREITAS – Rua Serra do Navio – lote 11 –
quadra II – quarteirão 2362 - Jd. São Fernando.

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(21, 22, 23/06)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri
De CMB IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA -
Protocolo nº 06/10/28366; “Compareça o interessado”.

CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

31 de maio de 2006
Aos trinta e um dias do mês de maio realiza-se na Sala Azul, 4º andar do Paço
Municipal a 4ª reunião extraordinária do Conselho da Cidade de Campinas, com
inicio às 18h50min. em 2ª chamada, constatado o quorum regulamentar con-
forme Regimento Interno Art. 17 § 1º, com representação das seguintes entida-
des, conforme lista de presença em anexo: Fundação Consabs – Nivaldo Doro;
Centro Comunitário da Criança do Pq Itajaí e Região – Simone Bueno Guima-
rães; AADCIC – José Carlos; Associação de Moradores do Jd. Santa Genebra –
Hélio Shimizu; Associação de Moradores do Núcleo Comunitário Recanto dos
Pássaros – Luiz Donizete da Silva; Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp –
Marcílio Ventura; Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – Celso
Rodrigues; AEAC –Roberto Baldin Simionatto; AREA – Maria Jocelei Steck;
PROESP -Márcia Helena Corrêa e seu suplente José Salomão Fernandes; Insti-
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tuto Árvore da Vida – Deise Mara do Nascimento; EMBRAPA – Cristina Gon-
çalves Fernandes; Fundação Fórum Campinas –Eduardo Gurgel do Amaral;
Membros do Executivo: Daniel Giatti Assis; José Luiz Nadalin; Flávio Augusto
Ferrari Di Senço; Dirce Leme de Souza; Walter Frias Reina; Josué Pires Mene-
zes; Márcio Atsuji Ramos e convidada Assessora Chefe de Gabinete da SEPLA-
MA arquiteta e urbanista Rosana Guimarães Bernardo. Justificaram as ausências
CPQD – Edson Batista Teracine; Unicamp – Mohamed Habib e IAB – André
Kaplan. O presidente Márcio Barbado inicia agradecendo a presença de todos,
manifestando sua satisfação com os presentes, passando para o primeiro item
da pauta, aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária, solicitando ao conse-
lheiro e secretário executivo do conselho Daniel G. Assis a leitura da mesma e,
após correção do nome do conselheiro José Salomão, a Ata foi aprovada por
unanimidade. Retomando a palavra, o presidente passa para o segundo item,
discussões sobre o caderno de subsídios para Revisão do Plano Diretor, ressal-
tando que os prazos de sistematização foram destinados aos técnicos que com-
põe o plano de trabalho. Informa que o item Introdução foi constituído pela
SEPLAMA como sugestão. Sobre o capítulo I – Cenário Histórico do Municí-
pio, a Secretaria de Cultura está encarregada de elaborar os estudos e fornecer
dados. O presidente passa a palavra à Arquiteta Rosana G. Bernardo para fazer
apresentação do caderno de subsídios detalhadamente. Com a palavra a Asses-
sora inicia ressaltando a importância dos Planos anteriores e de esforços como
a II Conferência da Cidade que foi um momento bom de estudos que antecedeu
ao Plano, citando também o Conselho da Cidade como mais um instrumento
para debates. Sugere a divisão em dois grupos, sendo o primeiro a leitura e
diagnósticos da cidade e o segundo propostas, diretrizes e estratégia. Após a
explanação do caderno de subsídios, o presidente retoma a palavra para convi-
dar os conselheiros para participarem das reuniões do CT-RPD que ocorrem as
3ª-feiras às 9h00 e às 5ª-feiras às 16h00 na sede da Sanasa, convida também os
conselheiros a participem das reuniões nas macrozonas, informando que a
próxima reunião será da macrozona quatro na próxima 5ª-feira, dia 01 de junho
às 18h30, no Teatro Castro Mendes e dia 02 de junho, no Itajaí, às 18h30. Os
veículos de comunicação continuam com carro de som, faixas, cartazes. Infor-
ma que o site do Plano Diretora está com mais de três mil visitantes, acredita
que esta é uma boa forma para todos participarem do processo da revisão. Após
abre a discussão sobre o assunto. O conselheiro José Salomão acredita que os
itens são bem postos, o importante é o que vai representar cada um deles,
informa que já enviou proposta via internet. O conselheiro Hélio Shimizu diz
sobre a estrutura do caderno de subsídios, referindo-se as datas que o importante
é serem cumpridas, informa que o COMDEMA, em sua reunião de 23 de maio
passado, decidiu definir a posição do Conselho a partir de um texto para depois
elaborarem uma proposta e reforça suas considerações efetuadas na reunião
anterior, mas ressalta que a visão tem que ser globalizada no Município e não
por macrozonas, devido ao tempo exíguo. A conselheira Márcia Corrêa (fala
em anexo). Com a palavra o conselheiro Celso sugere que na apresentação do
Plano Diretor ficassem marcados os conteúdos das reuniões, diz que não viu
instrumentos para desenvolvimentos nas regiões mais pobres da cidade, e que
gostaria que fossem contempladas. O conselheiro Luiz Donizetti apóia a parti-
cipação no CT-RPD na Sanasa, para coletarem mais informações, como tam-
bém os debates nos bairros, e reforça a fala do conselheiro Celso referente às
regiões mais pobres, quanto aos mapas gostaria que estivessem sobrepostos
com mais informações para um entendimento melhor das pessoas. O conse-
lheiro Eduardo Gurgel refere-se a parte 2 do caderno capítulo VII e VI da parte
1, não vê estratégia, aonde o município quer chegar com uma série de projetos
de investimentos estruturadores, sejam particulares, municipais, estaduais e
federais e pergunta o que orienta esses projetos. O conselheiro José Nadalin
opina que o ideal é ter um percentual de recursos do município, para melhor
decidir onde investir, principalmente na área de educação e reforça a colocação
do conselheiro Eduardo Gurgel quanto à estratégia para estruturar os investi-
mentos. A Assessora Rosana relata que estão nos planos do governo municipal:
o Aeroporto de Viracopos, onde a administração considera como política de
geração de empregos sendo um plano nacional e uma atitude corajosa do gover-
no municipal assumir tal demanda; na CIATEC incentivo à cultura, a ciência e
a tecnologia, trazendo mão de obra qualificada; Requalificação do Centro; Par-
ques Temáticos; metas para Região Oeste com planos específicos e ações con-
juntas com a iniciativa privada, voltadas para as áreas de Sousas e Joaquim
Egídio, estes referentes a loteamentos, na Região do Campo Grande empreen-
dimentos habitacionais para baixa renda. Refere-se a ações importantes já
tomadas pelo governo; a abertura do segundo túnel de interligação com a Vila
Industrial e São Bernardo; ações em conjunto com o Estado como o projeto do
trem e corredor metropolitano. O momento é de fazer reconhecimento da cidade,
e identificar todas as ações e refletir sobre elas. Questionado o presidente diz que
não tem nada pronto e que tudo esta sendo estudado e analisado juntamente com a
participação popular, e o que foi relatado é posição da Assessora, não é trabalho
político partidário, vislumbram um futuro melhor para Campinas. Sobre os mapas
informa que os bairros já estão elencados para facilitar a leitura e que ainda vai ser
melhorado. Esclarece que o grupo de trabalho denominado CT-RPD foi constituído
através de Decreto, com participação de 12 órgãos de governo para debaterem,
visando trazer subsídios para a revisão do plano e por fim informa que a próxima
reunião do Conselho será dia 08 de junho, às 19h00 na sede do CEPROCAMP, rua
dos Expedicionários, nº 145, Campinas/SP. E nada mais havendo a tratar, o presi-
dente Mário Barbado deu por encerrada a reunião às 20h55. Eu Maria Célia Moura
Martins lavrei a presente Ata.
((21, 22, 23/06)

CONVOCAÇÃO
CONVOCO a servidora estagiária MARIA PEDRO DE QUEIROZ
BARONE, matrícula 108.171-3, para comparecer no dia 26 de junho de
2.006, às 10h00 junto à Comissão Permanente de Avaliação Probatória no 5º
andar – sala 14 - Paço Municipal para ciência da decisão aposta no Protocolo
nº 05/10/40661. O não comparecimento da servidora estagiária implicará nos
trâmites administrativos pertinentes.

MÉRCIA ANAIR AGNELO
Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação Probatória/SMRH

(20, 21 E 22/06)

COMUNICADO
Em cumprimento ao Decreto Lei n.º 10846/92, este Departamento de Recursos
Humanos COMUNICA que a Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de
Campinas exarou os seguintes PARECERES:
EM 14/06/2006
INTERESSADA: MEIRE DE FÁTIMA GÁRNICA NASCIMENTO
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO INDEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADO: DOMINGOS ROBERTO FARES HONORATO
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADA: MARIA CAROLINA JORGE
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADA: EDINALVA APARECIDA SILVEIRA DA SILVA
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO INDEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADA: ANA LUCIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: NEXO CAUSAL PARA DOENÇA OCUPACIONAL NÃO RELACIONADA NA PREVIDÊNCIA GERAL
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADA: FÁTIMA ARCANJA V. N. PALMIERI
ASSUNTO: NEXO CAUSAL PARA DOENÇA OCUPACIONAL NÃO RELACIONADA NA PREVIDÊNCIA GERAL
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 13/06/2006
INTERESSADA: MARIA DE LOURDES BANHOLATI FERREIRA DUARTE
ASSUNTO: NEXO CAUSAL PARA DOENÇA OCUPACIONAL NÃO RELACIONADA NA PREVIDÊNCIA GERAL
PARECER: PELO DEFERIMENTO

EM 31/05/2006
INTERESSADO: CLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PARECER: PELO DEFERIMENTO

Campinas, 21 de Junho de 2006
NILSON JOSÉ BALBO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 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 Junho/06.
RAZÃO SOCIAL VENC. ......................... VALOR
AIMARA COM. REPRES. LTDA. 20/04/06 ....................... 12.752,00
ALCIR FELIZOLA MORAES PICCOLOTO 08/05/06 ......................... 8.985,08
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS 08/05/06 ......................... 2.500,00
BRASUTURE IND. COM. IMP, EXP. LTDA 10/05/06 ....................... 12.297,12
CLEITON CELESTINO DA SILVA 08/05/06 ............................ 601,55
DRÁUZIO GUIMARÃES ARMBRUSTER 08/05/06 ......................... 1.293,57
EDEMIR VALENTIM BARROS 08/05/06 ............................ 433,89
ESPÓLIO JOSÉ CAPONE 08/05/06 ......................... 1.889,25
ESPÓLIO RACHID MOURTADA 08/05/06 ............................ 466,69
FAUSTO BADDINI 08/05/06 ............................ 226,49
CARMEM LÚCIA MORAIS PICCOLOTO 08/05/06 ......................... 1.293,57
HÉLIO ROSOLEN 08/05/06 ......................... 1.463,57
IND. ART. PAPEL ANHANGUERA LTDA. 20/05/06 ....................... 23.925,00
IND. ART. PAPEL ANHANGUERA LTDA. 30/05/06 ....................... 19.574,17
LEONILDA VANCAN DE BARROS 08/05/06 ............................ 534,04
MANEQUINHO DE CAMPINAS ROTISSERIE 20/04/06 ....................... 22.685,77
MARIA ANGELA FACHINI BRAGA 08/05/06 ......................... 1.463,57
LAÉRCIO JOSÉ BRAGA 08/05/06 ......................... 1.463,57
LUZIA GONÇALVES DOS ANJOS PEREIRA 08/05/06 ............................ 531,43
MARIA DE FÁTIMA SOUZA 08/05/06 ............................ 474,83
MARIA MALAQUIAS ROSOLEN 08/05/06 ......................... 1.463,57
NOELY T. PELEGRINI ARMBRUSTER 08/05/06 ......................... 1.293,57
OSMAR ANTONIO RIZZO 08/05/06 ......................... 1.001,56
OSMAR ANTONIO RIZZO 08/05/06 ............................ 312,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 08/05/06 ..................... 115.828,49
PROLIM PROD. SERV. LTDA. 20/04/06 ....................... 15.770,00
REGINA HELENA PICCOLOTO BORGES 08/05/06 ......................... 1.293,57
ROMEU BATISTA PEREIRA 08/05/06 ............................ 531,43
SAMARA COML. CONSTR. LTDA. 08/05/06 ....................... 14.000,00
SAMARA COML. CONSTR. LTDA. 08/05/06 ......................... 3.000,00
SANDRA PALERMO FUNARI 08/05/06 ......................... 2.463,56
SÉRGIO FERREIRA P. FILHO 08/05/06 ......................... 1.293,57
SIEMENS LTDA. 20/05/06 ............................ 409,45
SIEMENS LTDA. 20/05/06 ......................... 2.613,98
SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA 20/04/06 ....................... 13.500,00

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 21 de junho de 2006

Protocolado: 06/10/17.581 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Diante dos elementos constantes no presente protocolado e à vista das
manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 57 a 62 e 67,
AUTORIZO:
1. A Contratação Direta da Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg,
com fulcro no artigo 24, inciso XX da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para prestação de serviços de Buffet para atender eventos desta Secretaria.
2. A despesa decorrente no valor de R$ 28.688,40 (vinte e oito mil, seiscentos
e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
Do mesmo modo modo, DETERMINO:
1. O encaminhamento nesta data, dos autos deste processo ao Gabinete do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal para ratificação, como condição de eficácia dos atos, face ao
disposto no artigo 26 “caput”, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93.
2. Após, à Secretaria de Administração, para formalização de Termo Contratual próprio.
3. Finalmente, retornem os autos a esta Secretaria para as demais providências de gestão.

DR. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde
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Protocolo nº 06/10/08958 - Interessado: SMCASP - Pregão Presencial nº
053/06 - Objeto: Instalação de ar condicionado no CIMCAMP

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com a competência
estabelecida pelo artigo 3º, do Decreto Municipal 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro
na ata do Pregão Presencial nº 053/2006, a despesa no valor total de R$ 138.000,00
(cento e trinta e oito mil reais) para instalação de ar condicionado no CIMCAMP, para
a empresa Scrolltech Tecnologia em Sistemas de Ar Condicionado Ltda. EPP.
PUBLIQUE-SE na forma da Lei. Encaminhe-se à equipe de apoio do Pregão Presencial,
para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM. Após,
retornem os autos a esta Secretaria, para demais providências.

MARIO DE OLIVEIRA SEIXAS
Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COMPREÇA O INTERESSADO
PROT. 06/11/4177 CARLOS AFONSO LORO – PROT. 06/11/5774 YAGE COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA – PROT. 04/11/11672 VENICIO G CIOLFI – PROT. 05/11/7391 CESAR A R DO AMARAL – PROT.
06/10/12443 ATRIA ENGª E COMÉRCIO LTDA – PROT. 06/11/5694 JOSE GAROFOLI – PROT. 06/11/3772
VIAL ENGª E CONSTRUTORA LTDA – PROT. 05/11/10527 ISMERALDO A DA SILVA

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
INDEFIRO – DIRETORIA DUOS
PROT. 06/11/5223 PLINIO MARCHI

COMPAREÇA O INTERESSADO – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/5918 HUDSON DORIGAN – PROT. 06/11/5821 FABIO RAMPONI

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 05/11/2573 ANA M BONFANTI – PROT. 05/10/46468 JOSE C RINALDI – PROT. 06/11/5585 JOÃO
D MIGUEL – PROT. 06/11/4350 NORMA F MELLO – PROT. 06/11/2626 JANETE FABIANO – PROT.
52110/00 MARCO A LAUBSTEIN – PROT. 12163/88 CRISTIANO R C ABRAHÃO

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 06/11/5804 MARCIO A INACARATO – PROT. 06/11/5813 JOSUÉ CARVALHO RIBEIRO – PROT.
06/11/5816 RODRIGO MERLIM BONFATE

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE
ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PROT. 06/11/5752 (SEMURB) BLITZ - INT. Nº 29153; PROT. 06/11/1776 NELSON RODRIGUES OTERO
- AIM. Nº 61228

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

DESPACHO
Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial
a Ata da Sessão Pública, de fls. 182 a 185, e da manifestação do Sr. Pregoeiro de fls.
186, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 018/06, referente à contratação
de empresa para locação de máquinas para café expresso, a favor da empresa
LOPES GAMA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.008.456/0001-06, classificada em primeiro lugar no valor
total de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

Em: 14/06/06
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente EMDEC S/A

ÁREA DE LICITAÇÕES DO H.M.M.G.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

– Protocolo nº 1537/2006 – autorizado em 29/05/06
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva com
susbtituição de peças e calibração de máquina de hemodiálise marca JMS, com
base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Nota de empenho nº 2305/06
Firma: CONCISE COM. AP. EQUIP. ELETRO ELETRON. LTDA, no valor
de R$ 479,80 ( Quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

Campinas, 19 de maio de 2006
ROBER TUFI HETEM

Presidente

ÁREA DE LICITAÇÕES
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO

Nº 1012/06 - AUTORIZADO EM 29/03/06
- Laboratórios B.Braun S/A., nota de empenho n°. 1676/06, para o item 03
no valor total de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
- Hosp Med Cirurgica Ltda., nota de empenho n°. 1677/06, para os itens 02,
04, 07, 08, 09, 10, 11 e 13 no valor total de R$ 4.680,70 (quatro mil, seiscentos
e oitenta reais e setenta centavos).
- Joaquina Ferraz de Oliveira Guimarães., nota de empenho n°. 1678/
06, para o item 12 no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais).
- Saed Comércio e Loc. de Equipamentos Hospitalares Ltda., nota de
empenho n°. 1679/06, para os itens 05 e 06 no valor total de R$ 291,20
(duzentos e noventa e um reais e vinte centavos).

- Maranata Comércio Prod. Médicos Hospitalares Ltda., nota de empenho
n°. 1680/06, para os itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 no valor total de R$
2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).
- Nacional Comercial Hospitalar Ltda., nota de empenho n°. 1681/06,
para os itens 01, 22, 23, 24, 25 e 26 no valor total de R$ 4.583,10 (quatro mil,
quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos).

Campinas, 29 de março de 2006
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

EDITAL DE CHAMADA
O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, Rober Tufi Hetem,
faz saber a servidora Dra. Miyuki Kohatsu matrícula 1028219, pertencente
ao quadro de Médico desta Autarquia, no cargo de Médico I, que tendo verificado
o seu não comparecimento sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos,
fica pelo presente edital convidada a fazer prova de que seu afastamento se
funda em motivo de força maior ou coação ilegal, sob pena de demissão por
abandono de cargo, nos termos do Artigo nº 195 e 198, parágrafo 1º da lei
1399/55 (Estatutos dos Funcionários Públicos Municipal) e para que não alegue
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no D.O.M. por 3
(três) dias consecutivos, 22, 23 e 24 de Junho de 2006.

Campinas, 20 de junho de 2006
ROBERT TUFI HETEM

Presidente do H.M.M.G.
(22, 23, 24/06)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Protocolo nº 556/06 - Concorrência nº 08/06 – Aquisição de medicamentos,
mediante sistema de Registro de Preços.
A Comissão Permanente de Licitações acolhendo o parecer técnico da Central
de Abastecimento Farmacêutico deste hospital e apreciando as propostas
apresentadas no certame epigrafado, DECIDE:
1) CLASSIFICAR as propostas das empresa abaixo, para os itens mencionados:
- AB Farmo Química Ltda. para o item 37;
- Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. para os itens 98 e 150;
- Aglon Comércio e Representações Ltda. para os itens 80 e 99;
- Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. para os itens 142;
- Cirúrgica Rioclarense Ltda. para os itens 46, 61, 107, 120, 140, 141 e 156;
- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. para os itens 16, 18,
20, 21, 22, 23, 28, 55, 56, 58, 59, 60, 66, 69, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 90, 91,
92, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 117, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 129,
138, 148, 151, 152, 153, 160, 162, 166, 169 e 174;
- Fresenius Kabi Brasil Ltda. para o item 149;
- Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda. para os itens 05, 06, 100 e 114;
- Hipolabor Farmacêutica Ltda. para os itens 44, 50 e 105;
- Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. para os
itens 04, 08, 11, 51, 75, 76, 167 e 170;
- Interlab Farmacêutica Ltda. para os itens 27, 32, 33, 34, 38, 54, 62, 63,
67, 87, 95, 111, 159, 163 e 165;
- Laboratórios Pfizer Ltda. para os itens 12, 13, 168 e 172;
- Medimpex Produtos de Saúde Ltda. para os itens 17, 29, 36, 39, 136 e 137;
- Merck Sharp Dohme Farmacêutica Ltda. para o item 171;
- Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. para os itens 35, 88, 135, 139 e 144;
- Opem Representação Importação Exportação e Distribuidora Ltda.
para o item 146;
- Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. para os itens 25, 26 e 78;
- Servimed Comercial Ltda. para os itens 01, 45, 74 e 85;
- Soquimica Laboratórios Ltda. para os itens 130, 131, e 132;
- União Química Farmacêutica Nacional S/A para os itens 02, 53, 68,
110, 121, 124, 133 e 158.
2) DESCLASSIFICAR os itens das empresas abaixo, para os itens que a
seguem, conforme parecer técnico constante no protocolado em epígrafe:
- Aglon Comércio e Representações Ltda. para os itens 44, e 163,;
- Cirúrgica Rioclarense Ltda. para os itens 10, 12, 13, 24, 44, 75, 76, 78 e 143;
- Cirúrgica São José Ltda. para os itens 10 e 37;
- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. para os itens 24, 75, 76 e 79
- Fresenius Kabi Brasil Ltda. para o item 44;
- Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. para os
itens 10, 12, 13, 44, 132, 143 e 163;
- Interlab Farmacêutica Ltda. para o item 19;
- Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. para o item 163;
- Hipolabor Farmacêutica Ltda. para o item 159;
- Opem Representação Importação Exportação e Distribuidora Ltda.
para o item 02.
- Portal Ltda. para os itens 12, 13, 163;
- Servimed Comercial Ltda. para o item 159;
- Soquimica Laboratórios Ltda. para os itens 12, 13, 19, 62, 63, 143, 164;
3) CANCELAR os itens 03, 07, 09, 14, 15, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49,
52, 57, 64, 65, 70, 82, 83, 84, 86, 89, 93, 94, 97, 109, 112, 113, 115, 116,
118, 123, 134, 145, 147, 154, 155, 157, 161 e 173 por absoluta falta de
cotação e os itens 10, 19, 24, 143 e 164 por apresentarem propostas sem
condições de cotejo, os quais serão adquiridos servindo-se de outro expediente.
Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de Licitações
H.M.M.G., 2º andar – Complexo Administrativo, das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00.

Campinas, 21 de junho de 2006
A COMISSÃO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZO PARA
REAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite: 2006/62 – Prestação de serviços de jateamento em tanques de
caminhão hidrojato e pipa. Desclassificadas as empresas: PHI Pinturas
Ltda, Sosinil Técnica de Ar Comprimido e Construção Ltda. e J. Capacle & Cia.
Ltda.-EPP, pois suas propostas encontram-se acima do valor estimado pela
Sanasa. Fica concedido às empresas o prazo de 3 (três) dias úteis para
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apresentação de nova proposta de preços escoimadas das causas da
desclassificação, de acordo com o art. 48, parágrafo 3º, da Lei 8666/93,
respeitado, em qualquer caso, o prazo legal para interposição de recursos, se
ocorrerem. Fica designado o dia 28.06.2006, até às 10h, para protocolo do
novo envelope Proposta de Preços junto ao Setor de Processamento de
Compras, com sua abertura no mesmo dia e no mesmo horário.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Convite: 2006/56 – Aquisição de software Autocad 2006 Full Stand Alone.
Classificada 1º lugar: Tecgraf Tecnologia em Computação Gráfica Ltda.,
valor total R$ 62.400,00.
Convite: 2006/57 – Aquisição de transmissores submersíveis e manômetros.
Classificada 1º lugar: Acros Automação Industrial Ltda., itens 01, 02, 03, 04
e 05, valor total R$ 13.880,00. Os julgamentos completos encontram-se na
Internet no endereço http//www.sanasa.com.br.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE ADITAMENTO
Contr. 2006/4167; Contr: Associação de Empresas de Transporte Coletivo
Urbano - Transurc; Compra Direta 15/06; Objeto: vale transporte coletivo
urbano no município de Campinas; Vigência: 12 meses; Preços: Valor Total:
R$ 1.795.200,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/
INVESTIDORES

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
Para atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 15
da Lei 8.666/93 torna público o(s) preço(s) registrado(s)

no(s) resumo(s) de ata(s):
Pregão N. 06/06 - Registro Preços: tubo aço carbono; Empresa: Coml. Mer-
cotubos Atibaia Imp. Exp. Ltda; preço unitário registrado; objeto: tubo aço
carbono DN 1" R$ 8,99/m; tubo aço carbono DN 1.1/2" R$ 14,87/m; tubo aço
carbono DN 1.1/4" R$ 11,57/m; tubo aço carbono DN 1/2" R$ 4,77/m.; tubo
aço carbono DN 2" R$ 18,79/m.; tubo aço carbono DN 2.1/2" R$ 26,49/m.;
tubo aço carbono DN 3" R$ 31,18/m.; tubo aço carbono DN 3/4" R$ 6,12/m.;
tubo aço carbono DN 4" R$ 45,34/m.; tubo aço carbono dn 6" R$ 75,47/m; Ata
Registrada: 22/03/2006; vigência: 6 meses.
Pregão N. 07/06 – Registro de preços: válvulas de ferro fundido; preço unitário
registrado; Empresa: Angolini & Angolini Ltda; válvula FFD BJE P/ FFD GAV.
CAB. CB DN 80 R$ 221,61/pç; válvula FFD BJE P/ FFD GAV. CAB. CB DN 100.
R$ 283,59/ pç; válvula FFD BJE P/ FFD GAV. CAB. CB DN 150 R$ 511,77/pç;
válvula FFD BJE P/ FFD GAV. CAB. CB DN 200 R$ 593,47/pç; válvula FFD BJE
P/ PVC GAV. CAB. CB DN 60 R$ 146,49/pç; válvula FFD BJE P/ PVC GAV. CAB.
CB DN 85 R$ 209,40/pç; válvula FFD BJE P/ PVC GAV. CAB. CB DN 110 R$
275,13/pç; válvula FFD BJE P/ PVC GAV. CAB. CH. DE 140. R$ 589,55/pç;
válvula FFD BJE P/ PVC GAV. CAB. CH. DE 200 R$ 844,42/pç; válvula FFD BJE
P/ PVC GAV. CAB. CH. DN 160 R$ 634,59/ pç; válvula FFD BJE P/ FFD GAV.
CAB. OV. DN 500. R$ 10.000,00/pç; válvula FFD retenção c/ FLG PN 10 PU DN
250 R$ 2.000,00/pç; Ata Registrada em 21/03/2006; Vigência: 6 meses; Em-
presa: Bugatti Brasil Válv. Ltda; Objeto: válvula ventosa tríplice função PN 10
DN 50. R$ 382,20/pç; válvula ventosa tríplice função PN 16 DN 50 R$ 792,32/
pç; ata registrada em; 24/03/2006; vigência: 6 meses. Empresa: JCN Com. Rep.
Ltda; Objeto: válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 250. R$ 1.444,41/pç;
válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 300 R$ 1.758,32/pç; válvula FFD
C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 50. R$ 164,90/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10
GAV. CAB. CB DN 75 R$ 258,28/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB
DN 80 R$ 258,28/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 80. R$
258,28/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 100 R$ 336,76/pç;
válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 150. R$ 582,13/pç; válvula FFD C/
FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 200 R$ 874,19/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10
GAV. CAB. CB DN 250 R$ 1.444,41/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB
DN 300 R$ 1.758,32/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. CAB. CB DN 400 R$
5.009,73/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 50. R$ 164,90/pç;
válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 75. R$ 258,28/pç; válvula FFD C/
FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 80 R$ 258,28/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV.
VOL. CB DN 100 R$ 336,76/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN
150. R$ 582,13/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 200. R$
874,19/pç; válvula FFD C/ FLG PN 10 GAV. VOL. CB DN 400. R$ 5.009,73/pç;
válvula FFD C/ FLG PN 16 gav. cab. CB DN 100. R$ 336,76/pç; válvula FFD C/
FLG PN 16 GAV. CAB. CB DN 200. R$ 874,19/pç; válvula FFD C/ FLG PN 16
GAV. VOL. CB DN300 R$ 1.758,32/pç; Ata Registrada: 20/03/2006; Vigência:
6 meses.Empresa: Valloy Ind. Com. Válvulas Acess. Ltda., válvula FFD redutora
pressão C/ FLG PN 10 DN50 R$ 896,15/pç; válvula FFD redutora pressão C/ FLG
PN 10 DN 75. R$ 1.217,84/pç; válvula FFD redutora pressão C/ FLG PN 10 DN
80.R$ 1.217,84/pç; válvula FFD redutora pressão c/ FLG PN 10 DN 100 R$
1.676,36/pç; válvula FFD redutora pressão c/ FLG PN 10 DN 150 R$ 2.711,42/pç;
válvula FFD redutora pressão c/ FLG PN 10 DN 200 R$ 4.714,71/pç; válvula FFD
redutora pressão DN25 R$ 907,63/pç; válvula FFD redutora pressão DN 37,5. R$
1.235,60/pç; ata registrada em: 22/03/2006; Vigência: 6 meses. Empresa:Valmax
Ind. Com. Válv. Ltda; válvula FFD c/ FLG PN 10 BORB. DN250 R$ 2.625,00/pç;
Ata Registrada em 22/03/2006; Vigência: 6 meses.
Pregão N. 09/06; Registro Preços: aço CA tipo redondo; Empresa: Cimento Rio
Com. Rep. Mat. Constr. Ltda; preços unitários registrados; Objeto: ferro redondo
CA 50 1/2" R$ 2,45/kg; ferro redondo CA 50 1/4" R$ 3,25/kg; ferro redondo CA 50
3/16" R$ 3,10/kg; ferro redondo CA 50 3/8" R$ 2,55/kg; ferro redondo CA 50 5/
16" R$ 2,75/kg; Ata Registrada: 22/03/2006;Vigência: 6 meses.
Pregão N. 19/06; Registro Preços: polímero catiônico; Empresa: Continuum
Chemical Latin América Ltda; Preço Unitário Registrado: R$ 17,14/l; Ata
Registrada: 17/03/2006; Vigência: 12 meses.
Pregão N. 93/05 Registro de preços Objeto: caixa de proteção para hidrômetro.
Empresa: Doal Plastic Ind. Com. Ltda; Valor Untiário : R$ 36,00/pç;
Vigência: 12 meses.
Pregão N. 96/05 - Registro de preços de braçadeira e luva. Empresa: T.L. da
S. Wolf – Me; Preços unitários registrados: braçadeira FFD vedação DN 50 trip.
R$ 92,00/pç; braçadeira FFD vedação trip. DN 125 R$ 145,00/pç; braçadeira
FFD vedação trip. DN 150 R$ 165,00/pç; Starlux Equip. Ind. Ltda; braçadeira

FFD vedação trip. DN 250 R$ 890,00/pç; luva FFD DN 150x100 R$ 650,00/
pç; luva FFD DN 200x100 R$ 840,00/pç; luva FFD DN 250x100 R$ 1.748,00/
pç; luva FFD vedação trip DN 400x150 R$ 4.168,00/pç; luva FFD DN 500x100
R$ 6.208,00/pç Vigência: 6 meses.
Pregão N. 97/05 – Registro de preços: tubete longo DN ¾” Empresa: Polierg
Indústria e Com. Ltda. Tubete longo R$ 1,75/pç; Vigência: 6 meses.
Pregão N. 100/05 - Registro de preços p/ lacre de segurança DN 3/4". Empresa:
Brooks Selos Segurança Brasil Ltda; Preço Unitário Registrado: R$ 2,10/pç;
Vigência 12 meses.
Pregão N. 102/05 Registro de preços Objeto: material administrativo. Em-
presa: SS Silveira & Silveira Ltda EPP; valor untiário registrado por peça;
bobina calculadora 57mm x 60m R$ 0,73; bobina calculadora 69mm x 60m R$
0,86; borracha macia em vinil p/lapis medida aprox. 42x21x11mm R$ 0,36;
caderneta capa dura c/100 fls tamanho padrao R$ 2,31; caneta demarcador de
texto tinta amarela R$ 0,69; caneta esferografica tinta azul R$ 0,24; caneta
esferografica com tinta preta R$ 0,24; caneta esferografica com tinta verme-
lha R$ 0,24; caneta para quadro branco wbm7 azul R$ 1,62; caneta para quadro
branco wbm7 – vermelha R$ 1,62; clips n. 00 galvanizado (caixa c/100 unid.)
R$ 0,76; clips n.6/o galvanizado (caixa c/50 unid.) R$ 0,74; cola liquida branca
40 g R$ 0,37; elastico de latex de alta resistencia (caixa c/ 100g) R$ 1,62; fita
adesiva crepe 25mm x 50m R$ 5,12; fita adesiva pvc 50mm x 50m R$ 2,19;
fita adesiva celofane transparente 12mm x 30m R$ 0,45; grafite hb 0,5mm R$
0,52; grampeador pequeno R$ 8,12; grampo encadernador aco galvanizado
polido R$ 3,69; grampo p/grampeador tamanho 26/6-(caixa c/ 5000 unidades)
R$ 1,80; grampo trancado n. 01 aço galvanizado polido cx c/ 12 un. R$ 1,30;
lapis preto n.2 R$ 0,14; livro ata (100 folhas) padrao R$ 5,75; pasta classifi-
cadora az R$ 2,50; pasta plastificada c/ elastico R$ 0,67; pasta plastificada c/
grampo R$ 0,51; pasta suspensa completa 240 x 360mm R$ 0,46; perfurador
pequeno R$ 5,21; pincel atômico azul R$ 1,04; disquete alta densidade 3.1/2"
1.44 mb R$ 5,75; cd 700mb/80min R$ 1,57; etiqueta auto adesiva impres. laser
70 x 33 R$ 30,62; papel a4 branco 75g/m2 R$ 10,23; Vigência: 6 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2445, DE 21 DE JUNHO DE 2006
Concede a Medalha Carlos Gomes à Ana Maria Gaigalas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Ana Maria Gaigalas, pelos
relevantes trabalhos prestados junto à cultura no município de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue medalha, conforme especificações do
artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 21 DE JUNHO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2446, DE 21 DE JUNHO DE 2006
Concede a Medalha Carlos Gomes à Sra. Olga Maria Braga Galeano

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Sra. Olga Maria Braga Galeano,
pelos relevantes trabalhos prestados junto à cultura no município de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue medalha, conforme especificações do
artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 21 DE JUNHO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 2447, DE 21 DE JUNHO DE 2006
Concede a Medalha Carlos Gomes à Rafael Francisco

Javier Sosa Arias
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Rafael Francisco Javier Sosa
Arias, pelos relevantes serviços prestados no campo das artes, como artista
plástico.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha, conforme especificações do
artigo 16 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PEDRO SERAFIM

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 21 DE JUNHO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2448, DE 21 DE JUNHO DE 2006
Concede a Medalha Carlos Gomes à Sra. Celina Carvalho

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Sra. Celina Carvalho, pelos
relevantes serviços prestados no campo das artes, como artista plástica.

Art. 2º - À homenageada será entregue medalha, conforme especificações do
artigo 16 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PEDRO SERAFIM

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 21 DE JUNHO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2449, DE 21 DE JUNHO DE 2006
Concede a Medalha Carlos Gomes a Rodrigo Phavanello

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, pro-
mulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes a Rodrigo Phavanello, por ter
se destacado na produção de atividades artísticas e culturais a nível nacional,
elevando o nome de nossa cidade de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha, conforme especificações do
artigo 16 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR JORGE SCHNEIDER

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 21 DE JUNHO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

EDITAL DE EXTRAVIO
KELMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA estabelecida à Rua
Barão de Paranapanema, nº 146 - loja 25 - Bosque - Inscrita no CNPJ
sob nº 54.647.110/0001-79 e na Prefeitura sob nº 3312-0 DECLARA o
extravio de AIDF nº 170 de 451 a 700 X 3 vias da Gráfica H. M.
Campinas Artes Gráficas Ltda - ME - CNPJ nº 02.129.936/0001-42
e I.M. 49523-9 não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos

Campinas, 21 de junho de 2006
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