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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

 DECRETO Nº 19.993 DE 20 DE AGOSTO DE 2018 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 2.087.259,04 (DOIS MILHÕES E OITENTA E 
SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO 

CENTAVOS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL MUNICI-
PAL “DR. MÁRIO GATTI”. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 15.544 de 26 de 
dezembro de 2017,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 2.087.259,04 (Dois 
milhões e ointenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), 
suplementar ao Orçamento Programa do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, nas 
seguintes dotações:
513000 - HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”
 51303 - MANUT. ATIV. RESID. MÉDICA, ENSINO E PESQUISA
 10.122.1017.4104 - MANUT. SERVIÇOS HMMG REF. AS ÁREAS CLINICA, ADM E HOSP ENSINO
 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 01.310.000 SAÚDE GERAL  ...............................................................................................................  R$ 1.259,04
 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 01.310.000 SAÚDE GERAL .......................................................................................................... R$ 2.086.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .............................................................................................. R$ 2.087.259,04
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de 17/03/64, proveniente de repasse de 
recursos Tesouro Municipal.
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MARCOS EURIPEDES PIMENTA 

 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
 Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria das Unidades de Apoio 
Operacional e Administrativo do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e publicado no Departamento de Expedien-
te do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 20 de Agosto de 2018 
  Protocolo SEI nº: 2018.00000517 - 47 
 De: Maria Teresa Felicio Bernardes.
Assunto: Pensão Vitalícia. 
 À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia à viúva  Maria Teresa Felicio 
Bernardes , a partir da data do  óbito  ( 12/07/2018 ), com fundamento nos artigos 30 e 
37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
 Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo SEI nº: 2018.00000581-26 
 De: Waldemar Amstalden.
Assunto: Pensão Vitalícia. 
 À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia ao viúvo  Waldemar Amstalden , 
a partir da data do  óbito  ( 16/07/2018 ), com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei 
Complementar nº. 10, de 30/06/04.
 Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo SEI nº: 2018.00000585-50 
 De: Paulo Bearzoti.
Assunto: Pensão Vitalícia. 
 À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia ao viúvo  Paulo Bearzoti , a partir 
da data do  óbito  ( 23/07/2018 ), com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Comple-
mentar nº. 10, de 30/06/04.
 Ao CAMPREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL    

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 
 EM 20 DE AGOSTO DE 2018 

  Protocolado n  .º 2018/10/25204 PG 
 Interessada  : Associação de Amigos da EMEF CAIC Zeferino Vaz 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl .24, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s. 15 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 Protocolado n  .º 2018/10/25810 PG 
 Interessada  :  Caixa Escolar do CEI Profª Helena Novaes Rodrigues 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl .41, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 32 a título 

de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 Protocolado n  .º 2018/10/29091 PG 
 Interessada  : CEI Zoé Valente Bellochio 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 45, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 36 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 Protocolado n  .º 2016/10/22307 PG 
 Interessada  : Associação de Amigos da EMEF Padre Domingos Zatti 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 63, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 53 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 Protocolado n  .º 2018/10/28318 PG 
 Interessada  : Associação de Amigos da EMEF “ Padre Avelino Canazza” 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 58, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 48 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 Protocolado n  .º 2018/10/15464 PG 
 Interessada  : Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Lions Clube Cam-
pinas Norte 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 46, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl .36 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.               
 Protocolado n  .º 2018/50/62 OVD 
 Interessada  : Caixa Escolar do CEI Marilene Cabral 
  À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 44, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 35 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
  À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE 
 ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ADMINISTRATIVA DO 

GAPE. 
 Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2018, às 16:00 (dezesseis horas), na 
Sala de Reunião da Secretaria de Governo no Gabinete do Prefeito, 4º andar do Paço 
Municipal, em Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Câmara 
Administrativa do Grupo de Análise de Projetos Específi cos - GAPE com a seguinte 
pauta:  1  - Protocolos nº. 2016/18/09 a 16 - Hotel e Restaurante Rio das Pedras Ltda; 
 2 -  Protocolos nº. 2017/18/115 a 121 - Alvorada Associação Habitacional;  3 -  Proto-
colos nº. 2017/18/124 a 130 - Alvorada Associação Habitacional;  4 -  Protocolos nº. 
2018/18/129 a 135 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda;  5 -  Protocolos 
nº. 2018/18/136 a 142 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda;  6 -  Protoco-
los nº. 2018/18/143 a 149 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda;  7 -  Pro-
tocolos nº. 2018/18/150 a 156 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda;  8 
-  Protocolos nº. 2018/18/157 a 163 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda; 
 9 -  Protocolos nº.. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda;  10 -  Protocolo nº. 2018/15/64 - Associação dos Proprietários Swiss Park. Sob a 
Presidência do Secretário Municipal de Gestão e Controle,  Thiago Sampaio Milani , 
e composta pelos Secretários e Diretores Presidentes dos seguintes órgãos integrantes 
da Administração Municipal Direta e Indireta a seguir:  Carlos Augusto Santoro  da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo,  Rogério Menezes de Mello  da 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  Pe-
dro Leone Luporini dos Santos  da Secretaria Municipal de Infraestrutura,  Carlos 
José Barreiro  da Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC,  Silvio Roberto 
Bernardin  da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  Arly de Lara Rômeo  da 
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas S/A. - SANASA. 
Dando início aos trabalhos passou-se às discussões dos itens da pauta:   1    - Protocolos 
nº. 2016/18/09 a 16 - Hotel e Restaurante Rio das Pedras Ltda:  Em face dos ques-
tionamentos apontados pela SEPLURB no protocolo nº. 2016/18/10, os membros da 
Câmara Administrativa deliberaram por consultar as áreas técnicas.   2 -    Protocolos nº. 
2017/18/115 a 121 - Alvorada Associação Habitacional:  Os membros da Câmara 
Administrativa deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo específi co, sob 
condicionantes a serem estabelecidas no parecer fi nal.   3 -    Protocolos nº. 2017/18/124 
a 130 - Alvorada Associação Habitacional:  Os membros da Câmara Administrativa 
deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo específi co, sob condicionantes 
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a serem estabelecidas no parecer fi nal.   4 -    Protocolos nº. 2018/18/129 a 135 - HM 27 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda:  Os membros da Câmara Administrativa 
deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo específi co, sob condicionan-
tes a serem estabelecidas no parecer fi nal. A emissão do referido parecer fi nal deve-
rá aguardar a conclusão da SEPLURB, que encaminhará os autos do protocolo nº. 
2018/18/130 à SMAJ para análise e manifestação.   5 -    Protocolos nº. 2018/18/136 
a 142 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda:  Os membros da Câmara 
Administrativa deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo específi co, sob 
condicionantes a serem estabelecidas no parecer fi nal. A emissão do referido pare-
cer fi nal deverá aguardar a conclusão da SEPLURB, que encaminhará os autos do 
protocolo nº. 2018/18/137 à SMAJ para análise e manifestação.   6 -    Protocolos nº. 
2018/18/143 a 149 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda:  Os mem-
bros da Câmara Administrativa deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo 
específi co, sob condicionantes a serem estabelecidas no parecer fi nal. A emissão do 
referido parecer fi nal deverá aguardar a conclusão da SEPLURB, que encaminhará 
os autos do protocolo nº. 2018/18/144 à SMAJ para análise e manifestação.   7 -    Pro-
tocolos nº. 2018/18/150 a 156 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda: 
 Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pelo parecer favorável à análise 
de estudo específi co, sob condicionantes a serem estabelecidas no parecer fi nal. A 
emissão do referido parecer fi nal deverá aguardar a conclusão da SEPLURB, que en-
caminhará os autos do protocolo nº. 2018/18/151 à SMAJ para análise e manifestação. 
  8 -    Protocolos nº. 2018/18/157 a 163 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda:  Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pelo parecer favorável 
à análise de estudo específi co, sob condicionantes a serem estabelecidas no parecer 
fi nal.   9 -    Protocolos nº.. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliá-
rio SPE Ltda:  Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pelo parecer fa-
vorável à análise de estudo específi co, sob condicionantes a serem estabelecidas no 
parecer fi nal.   10 - Protocolo nº. 2018/15/64 - Associação dos Proprietários Swiss 
Park:  Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pela suspensão do valor 
de 293080,4636 UFICs destinado a implantação da ciclofaixa, conforme informações 
extraídas do protocolo nº. 2016/11/19352, até a conclusão do estudo da Empreende-
dora AGV, bem como do levantamento macro do complexo Swiss Park. Tal suspensão 
é necessária para que posteriormente seja avaliada a medida mais adequada para o 
viário do entorno. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, 
Cristiano Ferreira Deling, secretariei e lavrei a presente Ata que segue assinada por 
todos os presentes.   

 Campinas, 30 de julho de 2018 
 THIAGO SAMPAIO MILANI 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal de Infraestrutura 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário Municipal de Transportes e EMDEC 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 ARLY DE LARA RÔMEO 
 Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA 

   

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE 
 Parecer Final nº. 00021 / 2018 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 

2º, III, do Decreto Municipal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos 
nº. 2017/18/00115, 2017/18/00116, 2017/18/00117, 2017/18/00118, 

2017/18/00119, 2017/18/00120 e 2017/18/00121. Interessado: Alvorada 
Associação Habitacional 

  EMPREENDIMENTO 

 Trata-se de estudo específi co para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 14, situado à Estrada Municipal José Sedano, nº. 2110, Gleba 078, Quar-
teirão 30.012, Código Cartográfi co: 3162.23.59.0001.00000, com área do terreno de 
25.483,21 m².

 O projeto da edifi cação prevê a construção de 03 (três) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimentos, resultando em 120 unidades habitacionais, com área total cons-
truída de 7.180,35 m², denominado "Condomínio Cora Coralina I".
 
PARECER FINAL 

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fi ns de obtenção do Certifi cado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo: 

 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-

PLURB 
 PARECER:  O parecer da SEPLURB é  viável  ao empreendimento referente ao proto-
colado nº. 2017/18/116, sob condicionantes.

 1.1  - O projeto da edifi cação deverá atender integralmente aos parâmetros defi nidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para defi nição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);
 
1.2 -  As restrições aeroportuárias serão verifi cadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

 1.3 -  Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2000, Ca-
pítulo IX, em especial aos acessos, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

 1.4 -  No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coefi cientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00; 

 1.5 -  Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabele-
cido no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de paga-
mento pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fi xada em 3,5% do valor 
do empreendimento;

 1.6 -  Deverá apresentar  o projeto aprovado de Arruamento e Loteamento da área, 
em atendimento a Lei Federal 6.766/79, para adequar a área de acordo com a Lei 
10.410/EHIS - lotes urbanizados.  Quando da elaboração do projeto deverá atender 
ao Decreto nº. 19.142/16, em especial o inciso III do artigo 9º, quanto a "apresentar 
sistema viário de contorno, com via mínima de 14,00 m. (quatorze metros) de largura 
total, não permitindo a confrontação da área verde com os lotes". Vale ressaltar que o 
acesso à Gleba se dá pela Estrada Municipal José Sedano, que interliga a Av. Comen-
dador Aladino Selmi (eixo complementar da Rede de estrutura de mobilidade, confor-
me Anexos VI e XV do Plano Diretor atual) aos empreendimentos, havendo a previsão 
de alargamento da Estrada Municipal José Sedano - antiga estrada do Pari (CAM 319) 
para 28,00 m. (vinte e oito metros), Diretriz viária 98-A (Anexos XVI e XVII do Plano 
Diretor), conforme fi gura 2 do parecer DEPAN às fl s. 35 verso;

 1.7 -  Considerando que o acesso pela Estrada Municipal José Sedano ao empreendi-
mento necessita tanto de melhorias viárias, como também para segurança de pedes-
tre. As melhorias necessárias para atender ao empreendimento, como a  execução das 
calçadas em ambos os lados da via, sinalização viária, e melhoria do sistema de 
iluminação pública  deverão ser executadas pelo empreendedor desde a Av. Comen-
dador Aladino Selmi até os empreendimentos (cerca de 320 metros além do limite da 
gleba em análise), de forma a viabilizar o adensamento pretendido;

 1.8 -  Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo.

 OBS.1:  O interessado não apresentou a análise prévia do loteamento, para adequar a 
área de acordo com a Lei 10.410/EHIS.

 OBS.2:  Avaliamos que essas medidas mitigatórias são necessárias para qualquer um 
dos dois empreendimentos em análise a serem implantados (Protocolos nºs. 17/18/116 
e 17/18/125), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos.

 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 PARECER:  Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profi ssionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

 2.1 -  O projeto de edifi cação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

 OBS.1:  Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de infl uência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refl etivo, que possam causar 
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acidentes com a avifauna.

 OBS.2:  Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos (Proteção das cabeceiras do Ribeirão 
Quilombo), eventuais restrições indicadas em normativas específi cas deverão ser ob-
servadas na ocasião do licenciamento ambiental do empreendimento.

 OBS.3:  Para o licenciamento ambiental do projeto de edifi cação em tela fi ca condicio-
nado a fi nalização das tratativas junto ao Protocolo 2013/10/24891 em nome de CCJ 
Administração de Bens Ltda. - ME.

 3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA 
 PARECER:  Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0105/2018. 

 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 PARECER:  Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la;

 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC 
 PARECER: O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Estrada 
Municipal José Sedano.
 O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:

 5.1  - Implantar 02 pontos completos de ônibus com abrigo, parão EMDEC, com pla-
taforma, rampas, corrimão, piso podotátil e lixeiras, nas proximidades do empreendi-
mento e a respectiva sinalização horizontal (pintura de marca delimitadora de parada 
de veículos específi cos no solo) - no valor estimado de 14746,65250988 UFICs;

 5.2 -  Implantação/Manutenção da sinalização viária horizontal e vertical para as se-
guintes vias:
 (no valor estimado de 18285,849112251 UFICs)

 Estrada Municipal José Sedano entre a Avenida Comendador Aladino Selmi e a es-
trada do empreendimento;

 Rua do Polo Aquático;

 Acesso de chegada e saída adjacentes à Avenida Aladino Selmi.

 5.3 -  Implantar acessibilidade, em atendimento às disposições da NBR 9050/15, nas 
proximidades do empreendimento - no valor estimado de 1769,5983011856 UFICs;

 5.4 -  Todos os projetos das intervenções acima descritas deverão ser apresentados 
para a EMDEC e Prefeitura Municipal de Campinas, para aprovação dos órgãos com-
petentes;

 5.5 -  Todas as intervenções deverão ser executadas as expensas do empreendedor.

 OBS:  Caso as contrapartidas indicadas nos subitem  5.1  a  5.3  tenham sido executadas 
através do Parecer Final nº. 22/2018 referente aos Protocolados nºs. 2017/18/00124 a 
130 - Alvorada Associação Habitacional, estará este empreendimento dispensado das 
referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário o cumprimento das obriga-
ções apontadas nos subitens supracitados.

 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 PARECER:  Considerando o documento apresentado pelo interessado às fl s. 49 do 
protocolo nº. 2017/18/121, nada a opor quanto à continuidade do feito, desde que 
observadas as considerações feitas nas manifestações anteriores desta SMAJ, sendo 
elas:  (1)  Manifestação 32/2017 às fl s. 31/33 e  (2)  Manifestação 51/2018 às fl s. 43/45, 
ambas encartadas no protocolado supracitado. 

 7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 7.1 -  Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especifi cadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

 7.2 -  Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.
 

 Campinas, 13 de agosto de 2018 
 THIAGO SAMPAIO MILANI 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal de Infraestrutura 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário Municipal de Transportes e EMDEC 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 ARLY DE LARA RÔMEO 
 Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA 

   

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE 

 Parecer Final nº. 00022 / 2018 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 
2º, III, do Decreto Municipal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos 
nº. 2017/18/00124, 2017/18/00125, 2017/18/00126, 2017/18/00127, 

2017/18/00128, 2017/18/00129 e 2017/18/00130. Interessado: Alvorada 
Associação Habitacional 

  EMPREENDIMENTO 

 Trata-se de estudo específi co para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 14, situado à Estrada Municipal José Sedano, nº. 2110, Gleba 078, Quar-
teirão 30.012, Código Cartográfi co: 3162.23.59.0001.00000, com área do terreno de 
25.483,21 m².

 O projeto da edifi cação prevê a construção de 03 (três) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimentos, resultando em 120 unidades habitacionais, com área total cons-
truída de 7.195,25 m², denominado "Condomínio Cora Coralina II".
 

PARECER FINAL 

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fi ns de obtenção do Certifi cado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo: 

 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB 
 PARECER:  o parecer da SEPLURB é  viável  ao empreendimento referente ao proto-
colado nº. 2017/18/125, sob condicionantes.

 1.1  - O projeto da edifi cação deverá atender integralmente aos parâmetros defi nidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para defi nição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);
 
1.2 -  As restrições aeroportuárias serão verifi cadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

 1.3 -  Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2000, Ca-
pítulo IX, em especial aos acessos, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

 1.4 -  No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coefi cientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00; 

 1.5 -  Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabele-
cido no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de paga-
mento pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fi xada em 3,5% do valor 
do empreendimento;

 1.6 -  Deverá apresentar  o projeto aprovado de Arruamento e Loteamento da área, 
em atendimento a Lei Federal 6.766/79, para adequar a área de acordo com a Lei 
10.410/EHIS - lotes urbanizados.  Quando da elaboração do projeto deverá atender 
ao Decreto nº. 19.142/16, em especial o inciso III do artigo 9º, quanto a "apresentar 
sistema viário de contorno, com via mínima de 14,00 m. (quatorze metros) de largura 
total, não permitindo a confrontação da área verde com os lotes". Vale ressaltar que o 
acesso à Gleba se dá pela Estrada Municipal José Sedano, que interliga a Av. Comen-
dador Aladino Selmi (eixo complementar da Rede de estrutura de mobilidade, confor-
me Anexos VI e XV do Plano Diretor atual) aos empreendimentos, havendo a previsão 
de alargamento da Estrada Municipal José Sedano - antiga estrada do Pari (CAM 319) 
para 28,00 m. (vinte e oito metros), Diretriz viária 98-A (Anexos XVI e XVII do Plano 
Diretor), conforme fi gura 2 do parecer DEPAN às fl s. 35 verso;

 1.7 -  Considerando que o acesso pela Estrada Municipal José Sedano ao empreendi-
mento necessita tanto de melhorias viárias, como também para segurança de pedes-
tre. As melhorias necessárias para atender ao empreendimento, como a  execução das 
calçadas em ambos os lados da via, sinalização viária, e melhoria do sistema de 
iluminação pública  deverão ser executadas pelo empreendedor desde a Av. Comen-
dador Aladino Selmi até os empreendimentos (cerca de 320 metros além do limite da 
gleba em análise), de forma a viabilizar o adensamento pretendido;

 1.8 -  Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo.

 OBS.1:  O interessado não apresentou a análise prévia do loteamento, para adequar a 
área de acordo com a Lei 10.410/EHIS.

 OBS.2:  Avaliamos que essas medidas mitigatórias são necessárias para qualquer um 
dos dois empreendimentos em análise a serem implantados (Protocolos nºs. 17/18/116 
e 17/18/125), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos.

 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 PARECER:  Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profi ssionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

 2.1 -  O projeto de edifi cação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

 OBS.1:  Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de infl uência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refl etivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

 OBS.2:  Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos (Proteção das cabeceiras do Ribeirão 
Quilombo), eventuais restrições indicadas em normativas específi cas deverão ser ob-
servadas na ocasião do licenciamento ambiental do empreendimento.

 OBS.3:  Para o licenciamento ambiental do projeto de edifi cação em tela fi ca condicio-
nado a fi nalização das tratativas junto ao Protocolo 2013/10/24891 em nome de CCJ 
Administração de Bens Ltda. - ME.

 3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA 
 PARECER:  Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0118/2018. 
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 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 PARECER:  Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la;

 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC 
 PARECER: O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Estrada 
Municipal José Sedano.
 O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:

 5.1  - Implantar 02 pontos completos de ônibus com abrigo, parão EMDEC, com pla-
taforma, rampas, corrimão, piso podotátil e lixeiras, nas proximidades do empreendi-
mento e a respectiva sinalização horizontal (pintura de marca delimitadora de parada 
de veículos específi cos no solo) - no valor estimado de 14746,65250988 UFICs;

 5.2 -  Implantação/Manutenção da sinalização viária horizontal e vertical para as se-
guintes vias: 
 (no valor estimado de 18285,849112251 UFICs)

 Estrada Municipal José Sedano entre a Avenida Comendador Aladino Selmi e a es-
trada do empreendimento;

 Rua do Polo Aquático;

 Acesso de chegada e saída adjacentes à Avenida Aladino Selmi.

 5.3 -  Implantar acessibilidade, em atendimento às disposições da NBR 9050/15, nas 
proximidades do empreendimento - no valor estimado de 1769,5983011856 UFICs;

 5.4 -  Todos os projetos das intervenções acima descritas deverão ser apresentados 
para a EMDEC e Prefeitura Municipal de Campinas, para aprovação dos órgãos com-
petentes;

 5.5 -  Todas as intervenções deverão ser executadas as expensas do empreendedor.

 OBS:  Caso as contrapartidas indicadas nos subitem  5.1  a  5.3  tenham sido executadas 
através do Parecer Final nº. 21/2018 referente aos Protocolados nºs. 2017/18/00115 a 
121 - Alvorada Associação Habitacional, estará este empreendimento dispensado das 
referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário o cumprimento das obriga-
ções apontadas nos subitens supracitados.

 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 PARECER:  Considerando o documento apresentado pelo interessado às fl s. 47 do 
protocolo nº. 2017/18/130, nada a opor quanto à continuidade do feito, desde que 
observadas as considerações feitas nas manifestações anteriores desta SMAJ, sendo 
elas:  (1)  Manifestação 31/2017 às fl s. 29/31 e  (2)  Manifestação 52/2018 às fl s. 41/43, 
ambas encartadas no protocolado supracitado. 

 7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 7.1 -  Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especifi cadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

 7.2 -  Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.
 

 Campinas, 13 de agosto de 2018 
 THIAGO SAMPAIO MILANI 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal de Infraestrutura 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário Municipal de Transportes e EMDEC 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 ARLY DE LARA RÔMEO 
 Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão nº  232  /2018 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2018.00009655-
90 - Interessado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto : Registro de 
Preços de ferramentas de pequeno porte - Recebimento das Propostas dos itens 01 
a 54 : das 08h do dia 03/09/18 às 08h do dia 04/09/18 - Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 54 : a partir das 08h do dia 04/09/18 - Início da Disputa de Preços: a partir 
das 14h do dia 04/09/18 - Disponibilidade do Edital : a partir de 21/08/18, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2018.00019663-44
 Interessado: Secretaria Municipal deServiços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 193/2018
 Objeto: Registro de Preços de blocos de concreto de vedação e estrutural.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, acolhendo o 
despacho da Sra. Pregoeira - documento SEI nº0895366, e do disposto no art. 7º, in-
ciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO 
 o Pregão Eletrônico nº 193/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respec-
tivos preços unitários entre parênteses para os itens 01 (R$ 2,50), 02 (R$ 1,50), 03 (R$ 

3,00), 04 (R$ 2,00), 05 (R$ 1,00), 06 (R$ 2,20), 07 (R$ 2,50), 08 (R$ 1,60), 09 (R$ 
3,00), 10 (R$ 2,20), 11 (R$ 2,10) e 12 (R$ 1,20), ofertados pela empresa adjudicatária  G. 
S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.737/18 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2018.00020819-58
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 188/2018
 Objeto: Registro de preços de telas de alambrados e mourões de concreto.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, acolhendo o 
despacho do Sr. Pregoeiro - documento SEI nº0898328, e do disposto no art. 7º, inciso 
XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO  o 
Pregão Eletrônico nº 188/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
- HIPERTELAS EIRELI , item  01 (R$ 26,00);
- BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP , itens  02 (R$ 
30,49), 03 (R$ 17,94), 04 (R$ 16,55), 05 (R$ 28,66), e  06 (R$ 71,20);
- GAMA COMERCIALDE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS 
LTDA. , itens  07 (R$ 50,19), 08 (R$ 35,00) e  10 (R$ 35,00); e
- ABRACOR COMERCIAL  LTDA. - EPP , item  09 (R$ 35,70).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº PMC.2017.00033951-58
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 163/2018
 Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo de radiologia para realização de 
exames de mamografi a digital compatível com impressora DRYSTAR 5503.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, acolhendo 
o despacho da Sra. Pregoeira - documento SEI nº0897942e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II 
e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo HO-
MOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 163/2018, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 01 (R$ 254,10) e  02 (R$ 
347,77), ofertados pela empresa adjudicatária  MICRO SERVICE ELETRÔNICOS 
EIRELI  . 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 9º do 
Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 EDITAL DE CONCURSO DE IDEIAS - SELEÇÃO DE 
PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA E CRIATIVA 

PELA PAZ 
 (Republicado por conter incorreções) 

 
 Pelo presente regulamento, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Defi ciência e Direitos Humanos, da Prefeitura Municipal de Campinas, promove o 
Concurso de Ideias "Projetos de Intervenção Urbana e Criativa pela Paz", que será 
regido pelas seguintes cláusulas:

 CAPÍTULO I 
 DA FINALIDADE E OBJETO 

 Art. 1º  Dando continuidade às ações do movimento Campinas Pela Paz, do Programa 
A Paz em Língua de Brincar, bem como, do Pacto Nacional Universitário pela Pro-
moção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos, com o 
objetivo de incentivar o resgate do uso de espaços públicos na cidade de Campinas, 
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entendendo que o brincar e as relações intergeracionais e igualitárias entre os diferen-
tes, desde a primeira infância, são fundamentais para a restauração da paz individual 
e coletiva, e como forma de reapropriação dos espaços pela população, a fi m de pro-
mover a Cultura de Paz, despertando o olhar do habitante para a questão do uso da 
cidade, a interação, inclusão e respeito aos direitos humanos, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas, torna público o presente Edital de Concurso de Ideias "Projetos 
de Intervenção Urbana e Criativa pela Paz".

 Parágrafo único  - Trata o presente Edital, de uma seleção de projetos de ideias, com-
postos por ações notoriamente criativas, de alto impacto social e baixo custo, sustentá-
veis, lúdicas e multidisciplinares, que busquem proporcionar seu desenvolvimento em 
espaços públicos situados prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, convi-
dando as famílias, crianças, jovens, adultos e idosos ao brincar e a voltarem a ocupar 
esses espaços, favorecendo o convívio entre gerações, desenvolvendo-os como locais 
de convivência e de educação para a paz.
 CAPÍTULO II 
 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Art. 2°  Para participar do concurso, os candidatos deverão ser alunos de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo das Instituições de Ensino Superior, além de preencher 
o formulário de inscrição entre 17/08/18 e 09/09/18 disponível através do link: http://
bit.ly/Interurbanas

 § 1°  No formulário de inscrição mencionado no  caput , os participantes deverão inserir 
os seguintes dados e documentos de todos os integrantes da equipe:

 Nome da Equipe;

 Nome e e-mail do professor orientador da equipe;

 Instituição;

 Nome completo;

 Número de RA;

 Número de telefone para contato;

 E-mail para contato;

 Certifi cado de matrícula; 

 § 2°  Serão admitidas equipes de no mínimo três e no máximo dez integrantes, deven-
do, obrigatoriamente, ser acompanhada por um professor orientador.

 § 3º  Cada aluno poderá se inscrever apenas em uma equipe.

 § 4º  Cada equipe deverá indicar um integrante como referência da equipe.

 Art. 3°  As inscrições incorretas, ou que estiverem em desacordo com o disposto neste 
Regulamento, serão invalidadas.

 Art. 4°  Não será cobrada qualquer contraprestação para a participação no concurso 
ora regulamentado, nem tão pouco a participação fi cará condicionada a aquisição de 
qualquer produto ou serviço.

 Art. 5°  Fica desde já estabelecido que será aceito apenas um formulário de inscrição 
por equipe.

 CAPÍTULO III 
 DOS CRITÉRIOS DO CONCURSO 

 Art. 6°  Os projetos de apresentados deverão contemplar as cinco áreas descritas no 
Anexo I.

 Art. 7°  O concurso visa a elaboração de projeto de ideias que se confi gure como estu-
do preliminar arquitetônico e urbanístico para as áreas indicadas, e deverá contemplar 
os pré-requisitos defi nidos pelo Programa de Necessidades Mínimas (Anexo II). 

 Art. 8°  A fi m de subsidiar o desenvolvimento dos projetos de ideias, será realizado 
um Workshop no dia 15/09/18, sendo a participação obrigatória a pelo menos três 
integrantes de cada equipe. A não participação no Workshop invalidará a inscrição 
da equipe.

 Art. 9º.  Os projetos deverão ser enviados até às 23h59 do dia 16/10/18, para o endere-
ço eletrônico campinaspelapaz@campinas.sp.gov.br endereçado à Comissão Organi-
zadora, sem identifi cação individual ou da equipe, contendo no assunto apenas o seu 
número de inscrição, que será fornecido à equipe quando da validação da inscrição. As 
pranchas deverão ser enviadas em arquivo único, nomeado com o número de inscrição 
da equipe, no formato pdf, com tamanho máximo de 10MB.

 §1º O conjunto gráfi co deverá ser elaborado em 05 (cinco) pranchas tamanho A1, 
contendo plantas, cortes, elevações, em escala defi nida a critério da equipe e 01 (uma) 
prancha síntese também no tamanho A1. O projeto deverá ainda ser acompanhado por 
Memorial Descritivo, conforme especifi cações do Anexo III.

 § 2º O número de inscrição deverá ser o único dado de identifi cação das equipes 
nas plantas e material entregue. Se contiver qualquer texto ou imagem que permita 
identifi car os integrantes da equipe, incluindo instituições onde estudam, locais que 
trabalham ou residem, a proposta será desclassifi cada.

 § 3º O arquivo padrão da prancha A1 será enviado por e-mail para as equipes por meio 
eletrônico após a habilitação da inscrição.

 Art. 10.  Os projetos apresentados deverão ser inéditos e de autoria dos participantes, 
e não serão aceitas produções já publicadas.

 CAPÍTULO IV 
 DA BANCA JULGADORA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 Art. 11.  Será premiada, na forma a seguir disposta, a equipe de alunos que criar o 
conjunto de projetos de ideias com as três maiores pontuações, avaliadas pela banca 
julgadora, composta por no mínimo três integrantes, com formação e qualifi cação 
compatível com a proposta deste concurso.

 Art. 12.  Os projetos serão avaliados pela banca julgadora segundo os seguintes crité-

rios, com pesos iguais, que receberão pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), com graduação 
decimal de 0,5 (meio ponto).
 1 - Adequação à fi nalidade e objeto do concurso: habilidade em relacionar a proposta 
com a fi nalidade do concurso, qualidade da intervenção urbanística com alto impacto 
social e baixo custo, considerar elementos de ligação física e social, integração ao 
entorno, sentimento de pertencimento, compreensão das necessidades e sua respectiva 
solução, espaços de brincar e de convivência para todas as idades;
 2 - Sustentabilidade: considerar áreas permeáveis, readequação do paisagismo e ve-
getação existentes e/ou proposição de novos, baixo custo de limpeza e manutenção, 
reaproveitamento de materiais, durabilidade e qualidade;
 3 - Acessibilidade universal: permitir o uso e integração de pessoas com e sem defi ci-
ência, mobilidade reduzida, crianças, jovens, adultos e idosos;
 4 - Mobiliário urbano: dotado minimamente de bancos, lixeiras e iluminação;
 5 - Representação: qualidade gráfi ca dos desenhos e da diagramação;

 Parágrafo único.  Havendo necessidade de desempate serão consideradas as maiores 
notas obtidas nos critérios na ordem disposta no  caput. 

 CAPÍTULO V 
 DOS PRAZOS 

 Art. 13.  No período de 17/08/18 até 09/09/18 as equipes deverão realizar a inscrição 
através site do concurso http://bit.ly/concursodeideias ou acessando diretamente o for-
mulário no link http://bit.ly/Interurbanas

 Art. 14.  As inscrições habilitadas serão publicadas no Diário Ofi cial do Município 
no dia 19/09/18.

 Art. 15. Os projetos deverão ser enviados até o dia 16/10/18, às 23h59, para o endereço 
eletrônico campinaspelapaz@campinas.sp.gov.br.

 Art. 16 -  No dia 09/11/18 será publicado no Diário Ofi cial do Município e no site do 
concurso os 10 (dez) fi nalistas.

 Art. 17.  A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 21/11/2018 no Salão Vermelho da 
Prefeitura Municipal de Campinas, Av. Anchieta, 200, a partir das 18h, podendo sofrer 
alteração de local.

 § 1º Haverá exposição dos projetos das equipes fi nalistas. Local e data serão infor-
mados posteriormente.

 § 2º As equipes fi nalistas deverão entregar até o dia 14/11/2018, das 9h às 18h, na 
Av. Anchieta, nº 343, segundo andar, a prancha síntese impressa para ser exposta. 
As especifi cações do material a ser entregue serão enviadas por e-mail aos fi nalistas.

 Art. 18.  O cronogramaapresentado poderá sofrer alterações em decorrência da dinâ-
mica dos trabalhos e número de candidatos.
AÇÃO DATA

INSCRIÇÃO DAS EQUIPES (HTTP://BIT.LY/INTERURBANAS) "DE 17/08/2018 
A 09/09/2018"

WORKSHOP 15/09/18
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DAS INSCRIÇÕES HABI-
LITADAS 19/09/18

ENVIO DOS PROJETOS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO CAMPINASPELAPAZ@
CAMPINAS.SP.GOV.BR

ATÉ 16/10/2018, ÀS 
23:59

PUBLICAÇÃO DOS 10 (DEZ) FINALISTAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
E NO SITE DO CONCURSO. 09/11/18

ENTREGA DA PRANCHA SÍNTESE IMPRESSA NA AVENIDA ANCHIETA, 343, 2º 
ANDAR 14/11/18

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO – SALÃO VERMELHO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CAMPINAS – AV. ANCHIETA, 200 21/11/2018, ÀS 18H

 CAPÍTULO VI 
 DA PREMIAÇÃO 

 Art. 19.  Os projetos de ideias serão premiados em 02 (duas) categorias, conforme 
descrito:
 - Categoria Intervenção Urbana: as três equipes que obtiverem maior pontuação so-
mados todos os critérios receberão troféu e certifi cado de 1º, 2º e 3º colocados;
 - Categoria Mobiliário Urbano: a equipe que receber a maior pontuação no critério 
Mobiliário Urbano receberá um troféu e certifi cado;

 § 1º É facultado à Banca Julgadora conceder Menções Honrosas a trabalhos que se 
destacarem, embora não tenham sido premiados.
 § 2º O resultado e respectivos projetos vencedores serão publicados na página do con-
curso, no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, no Diário Ofi cial do Município 
e outros veículos de comunicação.

 CAPÍTULO VII 
 DA COMISSÃO   ORGANIZADORA 

 Art. 20.  A Comissão Organizadora será nomeada e publicada via Diário Ofi cial. Den-
tre as atribuições, a esta Comissão compete: 

 a) Analisar e validar os pedidos de inscrição e habilitação
 b) Organizar e coordenar o processo descrito neste edital

 CAPÍTULO VIII 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 21.  Fica prévia e expressamente autorizado à Prefeitura Municipal de Campi-
nas, pelos respectivos participantes do concurso ora regulamentado, a publicação e 
divulgação das propostas apresentadas, sem que isso assegure a eles o recebimento 
de qualquer valor.

 § 1º  Os projetos objeto deste concurso são meramente acadêmicos, confi gurando-se 
apenas como estudos preliminares, não acarretam projeto executivo, nem tornam obri-
gatória sua edifi cação.

 §2º  Havendo possibilidade de desenvolvimento, este será feito através de projeto exe-
cutivo independente deste concurso, preferencialmente nas áreas defi nidas no presen-
te edital, condicionada sua execução a existência de disponibilidade orçamentária e 
fi nanceira. 

 §3º  A participação no presente concurso e/ou premiação não ensejará obrigatoriedade 
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de contratação posterior dos autores para elaboração de projeto de execução, bem 
como, não gerará relação de emprego, ou vínculo empregatício e desta não poderá 
demandar quaisquer pagamentos.

 §4º  As equipes que não seguirem qualquer critério estabelecido neste regulamento 
serão desclassifi cadas.

 Art. 22.  - Casos omissos no presente edital poderão ser deliberados pela Comissão 
Organizadora e/ou Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciên-
cia e Direitos Humanos.

 §1º  Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail campinaspelapaz@
campinas.sp.gov.br

 §2º  Quaisquer alterações realizadas neste edital serão publicadas no Diário Ofi cial 
do Município e divulgadas no banner do concurso no portal da Prefeitura Municipal 
de Campinas www.campinas.sp.gov.br e no site do concurso bit.ly/concursodeideias 
sendo de responsabilidade das equipes acompanharem as informações disponibiliza-
das nestes canais. 

   Art. 23.  A participação no presente concurso implica a ciência e aceitação irrestrita 
deste Regulamento.  

   Art. 24. Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
  
  Anexos

 Anexo I  - Áreas
 O presente Concurso de Ideias visa a requalifi cação de cinco espaços de uso público 
na cidade de Campinas, um em cada região da cidade. Mais informações poderão ser 
obtidas na página do concurso: bit.ly/concursodeideias
 As áreas são as seguintes:
  
   Região Sul: 
 Rua Artur Avelino Machado - Jd. Das Bandeiras II - Referência: conhecido como 
Praça da Casinha. Parque Sete.

 Região Leste: 
 Praça Marlene Truzzi Sibila, Rua Paraibuna, Jardim Flamboyant  

   Região Noroeste: 
 Praça Joaquim Gonçalves da Silva - Conjunto Habitacional Parque da Floresta
 Rua José Gomes da Silva, altura do nº 275

 Região Sudoeste 
 Praça Cinco - DIC I - Conjunto Habitacional Luís Fernandes de Abreu
 Rua Altair Pita Garófalo, altura do nº 23  

   Região Norte: 
 Praça Manoel Teixeira de Lacerda - Jardim Eulina
 Rua Cidade de Assunção, altura do nº 431
  
   Anexo II  - Necessidades Mínimas
 - Acessibilidade e mobilidade em toda extensão dos espaços públicos de acordo com 
a NBR 9050/2015)
 - Mobiliário urbano dotado minimamente de bancos, lixeiras e iluminação.
 - Espaço para atividades de lazer e cultura às diferentes faixas etárias, considerando 
o indivíduo desde a primeira infância
 - Readequação do paisagismo existente e/ou proposição de novo
 - Áreas permeáveis
 - Espaços lúdicos dotados de equipamentos híbridos (para uso de pessoas com e sem 
defi ciências).  

   Anexo III - Relação do material mínimo a ser entregue
 - Plantas gerais de situação e implantação com cotas básicas;
 - Cortes (no mínimo 1 longitudinal e 1 transversal);
 - Elevações dos equipamentos propostos;
 - Detalhes construtivos (a critério);
 - Perspectivas.

 - As pranchas não poderão conter marcas, símbolos, pseudônimos, nomes ou qual-
quer outro tipo de elemento que permita alguma identifi cação, sob a pena de desclas-
sifi cação.  
  - O texto do memorial deverá estar contido nas próprias pranchas, podendo ser dis-
posto em bloco em uma única prancha, ou distribuído por todas elas.
 - As propostas devem estar representadas em escala adequada que permita a boa 
compreensão das ideias e soluções técnicas, valendo-se dos recursos gráfi cos que 
os autores julgarem convenientes, com total liberdade de criação e proposição na 
diagramação do projeto.    

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2017.00000909-41  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 157/17.  Ata de Registro de Preços 
n.º  473/17  Detentora da Ata:  Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação 
Ltda.  CNPJ nº  04.027.894/0001-64  Aditamento de Ata de Registro de Preços nº  
004/18  Objeto do Aditamento : Alteração do CNPJ da empresa Detentora da Ata de 
registro de Preços nº 473/17 para constar o da Matriz.  Assinatura:  20/08/2018. 

 Processo Administrativo:  18/10/20030  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da EMEI Prefeito Lafayette Alvaro de Souza Camargo 
 CNPJ nº  04.924.462/0001-56  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de Doação n.º  089/18.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 13.190,98  Assina-
tura:  16/08/2018. 

 Processo Administrativo:  18/10/19586  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da CEMEI Lidia Bencardini Maselli  CNPJ nº  

04.922.123/0001-07  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Do-
ação n.º  090/18.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 1.280,95  Assinatura:  
20/08/2018. 

 Processo Administrativo:  16/10/24169  Interessado:  Secretaria Municipal de Edu-
cação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 349/16  Contratada:  Akatiju Comercial e 
Prestadora de Serviços Ltda. - EPP  CNPJ nº  07.463.467/0001-17  Termo de Contrato 
n.º  63/17  Termo de Aditamento n.º  112/18  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do 
prazo contratual por 12 meses, a partir de 28/06/2018  Valor:  R$ 216.000,00  Assina-
tura:  28/06/2018. 
 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO 
 ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

  
Processo Administrativo: 2017/10/39.683  
 Interessada:  Secretaria Municipal de Saúde

 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE (IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE BARIRI)  
 AV. ANTÔNIO J. DE CARVALHO, Nº 409 - CENTRO  
 CEP 17.250-000 - BARIRI / SP  

  A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE 
SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, na pessoa de seu repre-
sentante legal, nos autos do Protocolado Administrativo nº 2017/10/39.683, que 
cuida da abertura de procedimento de aplicação de penalidade decorrente do 
(Procedimento Administrativo n° 15/10/30.181) que, por decisão do Ilmo. Sr. Se-
cretário Municipal de Assuntos Jurídicos, exarada à fl. 1003 do protocolado em 
epígrafe, foi autorizada a abertura do procedimento de aplicação de penalidade, 
observando-se, para tanto, preliminarmente, os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, tendo em vista os indícios de infra-
ção às cláusulas 3.2, 3.3, 4.1.1, 4.1.1.12, 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.2.4, 4.1.4.3, 4.1.14, 
4.1.15, 4.1.17, 4.3.2, 4.3.5 e 4.5.3 do Termo do Contrato de Gestão nº 91/2016, com 
fundamento no artigo 87, incisos II, III, e IV da lei n º 8.666/93, e em conformi-
dade com as cláusulas 11.1, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.3, e 11.1.4 do referido contrato, 
que podem resultar na aplicação de penalidade de multa, de suspensão temporá-
ria do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município por até 02 
(dois) anos, ademais, da emissão da declaração de inidoneidade.  

 Está facultada à empresa a apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data do recebimento da notifi cação ou, em caso de não recebimento, 
a contar da data da publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas.

 Na oportunidade de apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos 
os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.

 Da decisão do procedimento caberá recurso a ser interposto no prazo legal, somente 
após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventualmente im-
postas.

 Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta nº 200, 14° andar - sala 05, Departamento de Assessoria Jurídica, de 9h a 
12h, e de 14h a 16h:30min, de segunda a sexta-feira.

 A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira. 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO - DIRETORA DO DAJ/SMAJ 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  SEI :2018.00023932-59 
 Interessado: Valdenir Rocha 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 24,2258 UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade da parcela nº 01 da Taxa de Lixo - emissão 01/2018, 
para o imóvel 3414.14.41.0016.01001, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 
13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário será processa-
da pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis 
em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a 
compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

  SEI : 2018.00024308-04  
 Interessado: Ariovaldo Jesus de Campos 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/200, 
e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,   DEFI-
RO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 140,3409 UFIC's  , 
referente ao recolhimento da(s) parcela(s) nº 01, emissão 05/2018 (cancelado por re-
cálculo), do código 3233.34.99.0210.01001, não considerado no momento do recál-
culo deste exercício, utilizando o valor do crédito na reemissão de 06/2018, lançada 
para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso 
após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI para determinar, 
de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.
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  Protocolo: 2018.00024580-59  
 Interessado: José Arnaldo Bertoni 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos  , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de   57,4057   UFIC -   decorrente do 
recolhimento em duplicidade para as parcelas 01 e 02 do carnê IPTU/2018 tendo em 
vista o recolhimento da cota única para o mesmo carnê, lançado para o cartográfi co 
nº 3423.42.76.0127.01063, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Munici-
pal 13.104/2007.   Decido que a repetição do referido indébito tributário será pro-
cessada pela forma de compensação,   nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em 
nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada 
a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

  SEI : 2018.00024582-11  
 Interessado: Vanessa Aparecida dos Santos Alves 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 54,7514 UFIC´s -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade para a parcela nº 01, IPTU/Taxa de Lixo/2018, lançado 
para o cartográfi co nº 3412.64.98.0124.01079, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 
44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tri-
butário será processada pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, 
restar crédito em nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu 
nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, 
nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

  SEI : 2018.00024583-00  
 Interessado: Euclides Rossetti 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 43,9155 UFIC -  decorrente do 
recolhimento das parcelas 07 e 08/11 do IPTU/taxas de 2017, para o código cartográfi -
co 3431.24.48.0295.01001 nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. 
 Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma 
de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

 SEI nº 2018.00024590-21 
 Interessado : Luciana Arruda Rodrigues 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 96,1876 UFIC´s -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade para as parcelas nºs 01 a 04, IPTU/Taxas/Janeiro2018, 
lançado para o cartográfi co nº 3414.32.75.0696.01029, nos moldes do parágrafo 1º do 
artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébi-
to tributário será processada pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, 
restar crédito em nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu 
nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, 
nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

  SEI : 2018.00024600-37  
  Interessado: Aldo Menossi  
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos  , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 124,2965 UFIC -   decorrente do 
recolhimento das parcelas 01 a 03/11 do IPTU/taxas de 2018, para o código cartográfi -
co 3443.62.96.0431.01001, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. 
  Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma 
de restituição,   nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

  SEI : Protocolo: 2018.00025495-26  
 Interessado: José Aparecido Silva 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos  , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 219,6349 UFIC -   decorrente do 
recolhimento intempestivo da cota única para o IPTU/2016, lançado para o cartográ-
fi co nº 3434.44.13.0043.01001 nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007.   Decido que a repetição do referido indébito tributário será 
processada pela forma de compensação,   nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em 
nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada 
a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

  Protocolo: PMC.2018.00025509-66  
 Interessado: José Edmilson Canaes 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,   DEFI-
RO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 73,4884    UFIC's  , 
para o valor recolhido para a(s) parcela(s) 05/11 do carnê de IPTU/Taxas lançado 
no exercício de 2018 - emissão 01/2018 (cancelado por recálculo), para o imóvel 
3412.63.11.0084.01001, não considerados no momento do recálculo dessa emissão, 

lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, 
fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI para deter-
minar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 
da Lei Municipal 13.104/2007.

  Protocolo: 2018.00025596-70  
 Interessado: Simone de Vasconcelos Lopes 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,   DEFI-
RO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 153,6365    UFIC's  , 
para o valor recolhido para a(s) parcela(s) 05 e 06/11 do carnê de IPTU/Taxas lança-
do no exercício de 2018 - emissão 01/2018 (cancelado por recálculo), para o imóvel 
3423.62.95.0044.01001 não considerados no momento do recálculo destes exercícios 
em 06/2018, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI 
para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do 
artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 PMC.2018.00026137-12 
  Interessado: MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA  
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,   DEFI-
RO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de    245,0245   UFIC's  , 
referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 05 e 06/11 do carnê de IPTU/Taxas lan-
çado no exercício de 2018 - emissão 01/2018 (cancelado por recálculo), para o imó-
vel 3343.41.14.0032.01001, não considerado no momento do recálculo deste exer-
cício. Considerando que a reemissão do carnê IPTU/Taxas 2018, emissão 06/2018 
encontra-se pago, encaminhamos o processo ao DRI para determinar, de ofício, o 
aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 
13.104/2007.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL, CADASTRO E LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 

 NOTIFICACAO 
  Protocolo: PMC. 2018.00024644-58 

 Interessado: Edson Ribeiro da Silva 

 Código Cartográfico:   3431.63.50.0450.01001 

Nos termos dos artigos 21 a 23 e 63, §1º, da Lei Municipal nº 13.104/2007, fi ca o 
interessado(a) responsável  NOTIFICADO  a apresentar no prazo de 15 dias da data 
da publicação, os seguintes documentos:

1. Matricula atualizada (1 ano) se Edson Ribeiro da Silva for proprietário do imóvel de 
código cartográfi co  3431.63.50.0450.01001 ; ou

2. Procuração do proprietário do imóvel de código cartográfi co  3431.63.50.0450.01001 , 
Cédula de identidade e CPF do proprietário do imóvel;

O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é a condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.

A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.
sp.gov.br ou obtida junto ao Porta Aberta, no Paço Municipal
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 DANIELA YUMI YAMAMOTO 

 Agente Fiscal Tributário 
  Instrução para atendimento da Notificação 

 Os documentos solicitados deverão ser protocolizados junto ao Porta Aberta, situado à Avenida Anchieta nº 200, 
térreo, juntamente com o requerimento contendo os seguintes termos:

 À Prefeitura Municipal de Campinas
 Secretaria Municipal de Finanças
 Departamento de Receitas Imobiliárias

 Assunto: Compensação/Restituição
 Referência: Protocolo SEI nº ___________________

 Para continuidade do Protocolo SEI ______________, segue(m) anexo(s) o(s) documento(s) solicitado(s) através 
da notifi cação enviada em ____/____/_______(colocar a data do recebimento).
 

 DANIELA YUMI YAMAMOTO 
 Agente Fiscal Tributário 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Processo: PMC.2018.00021869-71
Interessado: Allahil Bolivar Vianna Neto 
 Cód. Cartográfico Originário: 4311.34.14.1026.01001 
 Códigos Cartográficos Originados: 4311.34.14.1026.01002 a 4311.34.14.1026.01020 
 Assunto:  Compensação/restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do 
Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  indefiro   o   pedido 
de restituição de   crédito   em relação aos valores recolhidos para os lançamentos 
de IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de 2013, emissão jan/2013, em relação 
ao imóvel codificado sob cartográfico nº 4311.34.14.1026.01001 , tendo em vista a 
ausência de recolhimentos indevidos no prazo estipulado pelo art. 168, I, c.c. art. 165, 
da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, conforme Parecer Fiscal nº0821214.  Deixo de 
recorrer  à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra 
nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 Diretor- DRI/SMF - Matrícula nº 108.674-0  
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.00014306-90
Interessado: Giliardi Pereira 
 Assunto: Pedido de Isenção de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  defiro o pedido de 
isenção de ITBI  sobre a aquisição do imóvel residencial situado à Rua Reverendo 
Professor Herculano Gouvêa Júnior, 450, unidade autônoma 72, Bloco 1, e sua Vaga 
de Garagem 09, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel, anexado no docu-
mento nº0695196, datado de 20 de abril de 2018, tendo em vista o cumprimento dos 
requisitos previstos nos arts. 1º e 3º da Lei Municipal nº 13.580/09, conforme Parecer 
do Setor de ITBI nº0824364.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Mu-
nicipal nº 13.636/09. 

 Campinas, 16 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 Diretor- DRI/SMF - Matrícula nº 108.674-0  
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº: 2018/10/28257 
 Requerente:   Nelson de Arruda Noronha Gustavo 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo
 Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2014/03/26289, por estarem 
atendidas as exigências legais, com exceção das folhas 57, 63, 70, 76 e 83, que se 
referem a documentos pessoais de terceiros, protegidos por sigilo nos termos da lei. 
O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e a 
mesma deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expedien-
te do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Processo: PMC.2018.00007747-35
 Interessado: Ana Raquel Gradim Vitelli Dutra 
 Cód. Cartográfico: 3362.44.11.0138.00000 
 Assunto:   Compensação/  R  estituição de crédito tributário
 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  575,6520 UFIC , procedente 
do crédito gerado em função de decisão judicial determinando o cancelamento do 
lançamento do IPTU dos exercícios de 2011 a 2015, relativo ao imóvel codifi cado sob 
nº  3362.44.11.0138.00000 , nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
remetendo os autos ao DCCA/SMF para as providências quanto a repetição de in-
débito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo 
o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra 
nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Processo: PMC.2018.00021647-30 
 Interessado: Ricardo Aparecido dos Santos 
 Cód. Cartográfico: 3452.54.81.0158.00000 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  1.139,3129 UFIC , decorren-
te de recolhimentos a maior, tendo recolhido as parcelas nºs 01/11 a 11/11 e a cota 
única dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de  2017, emissão 
jan/2017,  relativos ao imóvel de código cartográfi co nº 3452.54.81.0158.00000, cujo 
valor recolhido a maior não foi corretamente compensado, nos termos do artigo 42 
da Lei Municipal nº 13.104/07, remetendo os autos ao DCCA para as providências 
quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 
13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem 
tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida de-
cisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Processo: PMC.2018.00013922-32
 Interessado: Sandra Pereira de Melo 
 Código Cartográfico:   4311.62.67.0113.00000 (Originário) 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  reconheço 
o direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  552,7537   UFIC , para 
o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  4311.62.67.0139.01001  ,  procedente 
dos recolhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2016, 
relativos ao imóvel originário de código cartográfi co nº 4311.62.67.0113.00000, que 
foi cancelado devido a subdivisão, que resultou nos imóveis de códigos cartográfi cos 

nºs de 4311.62.67.0114.01001 e 4311.62.67.0139.01001, cujo montante não foi com-
pensado/deduzido nos lançamentos em reemissão de IPTU/Taxas em  nov/2016 , para 
o imóvel  originado  de código cartográfi co nº  4311.62.67.0139.01001  ,  nos termos do 
artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e 
regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo:   1995/00/27345 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel:   3232.31.03.0122.00000 
 Endereço:   Rua João Batista Grigol, 835 
 Assunto: Ação Fiscal - IPTU e TAXAS
 Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº  3232.31.03.0122.00000 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e a 
retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2013 a 
2017 considerando-se área construída de 234,13 m², ano base 2001, característica 
construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO predominantemente 
residencial; e do exercício de 2018 considerando-se área construída de 234,13 m², 
ano base 2001, característica construtiva e padrão de construção RH5 e alíquo-
ta de USO predominantemente residencial  ,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 
18, 18A ,19  e respectiva tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e 
Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 
17.734/12,nº 18540/14, nº 19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90 e 
Lei Complementar 178/2017 .
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2010/10/44152
 Interessado: Maria Rosalva Ribeiro Rodrigues
 Cartográfico: 3361.33.76.0190.00000
Assunto: Alteração Cadastral
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 66, combinado 
com os arts. 3º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07, e da IN DRI/SMF 
nº 003/2017,  defiro o pedido de alteração cadastral e determino  a alteração de 
ofício dos lançamentos tributários de  IPTU  e  Taxas Imobiliárias  , para os exer-
cícios a partir de 2013  , para o imóvel identificado pelo código cartográfico nº 
  3361.33.76.0190.00000  ,  desde que no momento da execução da presente decisão pela 
CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para revisão de ofício de que 
tratam os artigos 145, III; 149, VIII e parágrafo único; c.c. 173, I, do CTN, alterando-
-se, para os exercícios de 2013 a 2017, o tipo de imóvel para predial com área cons-
truída de 74,03 m2, categoria construtiva e padrão de acabamento RH-3, ano-base 
para depreciação 2006; e, alterando-se, para os exercícios a partir de 2018, o tipo de 
imóvel para predial com área construída de 74,03 m2, categoria construtiva e padrão 
de acabamento RH-2, ano-base para depreciação 2006, conforme vistoria realizada no 
imóvel em 10/10/2014, consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B, 18E 
da Lei Municipal nº 11.111/01 (e alterações), Decreto Municipal nº 19.723/17, Plani-
lhas de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 20 a 23.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 11.111/01. Eventual crédito apu-
rado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao 
mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 16 de agosto de 2018 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Coordenador da CSFI-DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolos: 2006/10/12679 Anexos: 2006/10/24249; 2007/03/03361; 2008/03/03926; 
2008/10/23371; 2009/03/04800; 2009/10/23293; 2009/10/11689
 Interessada: Nair Siqueira Camargo Schwarzenbeck
 Cartográfico: 4312.51.62.0103.00000
 Assunto: Revisão de Lançamento - IPTU
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo às disposições do art. 68, combinado 
com o art. 4º, e dos arts. 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, e arts. 2º, 
inciso II e 3º da IN DRI/SMF nº 003/2017,  DEFIRO  o pedido de revisão dos lança-
mentos tributários de  IPTU  dos exercícios de 2006 a 2009, para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº  4312.51.62.0103.00000  , alterando-se  o valor do metro quadrado 
de terreno de 62,0001 UFIC/m2 para 52,0528 UFIC/m2, conforme manifestação da 
Área de Avaliação Imobiliária do DRI/SMF de fl . 135, mantendo-se demais dados 
cadastrais inalterados, consubstanciado no artigo 16A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05 e 12.514/06).
Atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 68, 69, 70 e 
82 da Lei Municipal nº 13.104/07, e arts. 2º, inciso II e 3º da IN DRI/SMF nº 003/2017, 
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 determino  a alteração de ofício dos lançamentos tributários de  IPTU  e  Taxas Imobi-
liárias  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  4312.51.62.0103.00000  ,  desde 
que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III; 149, 
VIII e parágrafo único; c.c. 173, I, do CTN, alterando-se, para os exercícios de 2013 
a 2017, o tipo de imóvel para predial com área construída de 445,45 m2, categoria 
construtiva e padrão de acabamento RH-6, ano-base para depreciação 2005; e, alte-
rando-se, para os exercícios a partir de 2018, o tipo de imóvel para predial com área 
construída de 445,45 m2, categoria construtiva e padrão de acabamento RH-7, ano-
-base para depreciação 2005, conforme vistoria realizada no imóvel em 20/04/2018, 
consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B, 18E da Lei Municipal nº 
11.111/01 (e alterações), Decreto Municipal nº 19.723/17, Planilhas de Informações 
Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 142 a 145.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 16 de agosto de 2018 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Coordenador da CSFI-DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Protocolo: 2018.00028566-15
 Contribuinte: Jovita Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 31.097.731/0001-20
 CCM: 500.352-0
 Assunto: Revisão ex offi cio do ISSQN-ofício da competência de 2018
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 
c/c art. 2º da Instrução Normativa DRM 03/2018,REVISO,ex offi cio, o lançamento 
tributário referente ao ISSQN-ofício referente à competência de 2018, cancelando o 
crédito tributário constituído no valor equivalente a 300,0000 UFIC conforme artigo 
145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 
(CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a partir do seu ingresso no Re-
gime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL 
(17/07/2018), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo com valor da receita 
bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN 
nº 140/2011 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supra-
citada.

 Protocolo SEI: 2018.00027957-21
 Contribuinte: Righetto Bernardino - Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 30.956.826/0001-90
 CCM: 498.006-9
 Assunto: Revisão ex offi cio do ISSQN-ofício da competência de 2018
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 
c/c art. 2º da Instrução Normativa DRM 03/2018,REVISO,ex offi cio, o lançamento 
tributário referente ao ISSQN-ofício referente à competência de 2018, cancelando o 
crédito tributário constituído no valor equivalente a 300,0000 UFIC conforme artigo 
145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 
(CTN) e NOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a partir do seu ingresso no Re-
gime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL 
(04/07/2018), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo com valor da receita 
bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN 
nº 140/2011 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supraci-
tada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser feita em procedimento 
específi co.

 Protocolo SEI: 2018.00027962-99
 Contribuinte: Andrea Chiarinelli & Batista Sociedade de Advogados
 CNPJ: 30.981.020/0001-51
 CCM: 499.105-2
 Assunto: Revisão ex offi cio do ISSQN-ofício da competência de 2018
Acolho a manifestação fi scal, nos termos do artigo 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 
c/c art. 2º da Instrução Normativa DRM 03/2018,REVISO,ex offi cio, o lançamento 
tributário referente ao ISSQN-ofício referente à competência de 2018, cancelando o 
crédito tributário constituído no valor equivalente a 700,0000 UFIC conforme artigo 
145, inciso III c/c artigo 149, inciso VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 
(CTN) eNOTIFICO o contribuinte identifi cado que, a partir do seu ingresso no Re-
gime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL 
(25/06/2018), o recolhimento do ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional - DAS, calculado de acordo com valor da receita 
bruta mensal com aplicação das alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN 
nº 140/2011 conforme artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supraci-
tada e que, no caso de solicitação de restituição, essa deverá ser feita em procedimento 
específi co.
 

 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO 

  
  Protocolo nº: 2018.00026554-74 
 Interessado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
 IM nº: 13560-7 
 Assunto: Cancelamento de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 4º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 003/2018,  DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO   DE CANCELA-
MENTO DA  S  NFSe nº  32484, 32791 e 33284  ,  emitidas em  15/01/2018, 13/02/2018 
e 06/03/2018, respectivamente , tendo em vista que o pedido de cancelamento foi 
protocolado após o prazo previsto, nos termos do artigo 10, § 4º, da IN DRM/
SMF nº 004/2009, acrescido pela Instrução Normativa SMR nº 003/2012.

  Protocolo nº: 2018.00026549-15 
 Interessado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
 IM nº: 13560-7 
 Assunto: Cancelamento de NFSe

 Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 4º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 003/2018, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO   DE CANCE-
LAMENTO DA  S  NFSe nº  34608, 34609 e 34610  ,  emitidas em  27/06/2018, tendo em 
vista que o pedido de cancelamento foi protocolado após o prazo previsto, nos termos 
do artigo 10, § 4º, da IN DRM/SMF nº 004/2009, acrescido pela Instrução Normativa 
SMR nº 003/2012.

 Protocolo nº: 2018.00028347-27 
 Interessado: ORTOPEDIA E FISIATRIA DR MOYSÉS ELIAS LTDA 
 IM nº: 113840-5 
 Assunto: Cancelamento de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 4º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 003/2018,  DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO   DE CANCE-
LAMENTO DA NFSe nº  945  ,  emitida em  11/04/2018 , tendo em vista que o pedido 
de cancelamento foi protocolado após o prazo previsto, nos termos do artigo 10, 
§ 4º, da IN DRM/SMF nº 004/2009, acrescido pela Instrução Normativa SMR nº 
003/2012.

  Protocolo nº:  2018.00028343-01 
 Interessado:  OROFINO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
 IM nº:  407451-3 
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 4º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 003/2018,  INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO D  AS  N-
FSE nº  907 e 908   emitida  s  em   04/06/2018  , pela  s  N  F  Se nº  910 e 911  ,  respectivament
e,  emitida  s  em  04/07/2018 , tendo em vista que o caso é de cancelamento de NFSe e 
não de substituição. O requerente deveria ter efetuado o cancelamento das NFSe 
no prazo legal, nos termos do artigo 10 da IN nº 004 de 2009.

  Protocolo nº: 2018.00028340-51 
 Interessado: OROFINO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
 IM nº: 407451-3 
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 4º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 003/2018,  INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA NFSE 
nº  662,  emitida em  29/12/2017  , pela NFSe nº  672  , emitida em  29/12/2017 , tendo em 
vista que o caso é de cancelamento de NFSe e não de substituição. O requerente 
deveria ter efetuado o cancelamento da NFSe no prazo legal, nos termos do artigo 
10 da IN nº 004 de 2009.  

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - COORDENADORA DA CSPFA/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123/2006, artigo 14 da 
Resolução CGSN nº 140/2018, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo único da Lei 
Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identifi cada, notifi cada do inde-
ferimento de sua opção pelo Simples Nacional como empresa em início de atividade, 
tendo em vista que: 
A opção pelo referido regime nesta modalidade deu-se intempestivamente, prazo su-
perior aos 30 (trinta) dias contados do último deferimento de inscrição, previsto no § 
5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 140/2018 do CGSN.
Atividade vedada, conforme abaixo, declarada no CNPJ e no Documento de Informa-
ção Cadastral-DIC. 
CNAE - 6810-2/02-01 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
Fundamentação legal da vedação: Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, art. 17, 
inciso XV. 
 O interessado poderá impugnar o presente Termo de Indeferimento no prazo de 
30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 
13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacordo com as 
exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acar-
retará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em 
o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL -CCM

29.826.774/0001-58 SILETO ADMINISTRAÇÃO DE 
BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 12/03/2018

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as empresas (ME e EPP) abaixo 
identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional  como 
empresa em início de atividade , tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta 
modalidade deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do 
último deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução 
nº 140/2018 do CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de In-
deferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 
22 da lei municipal 13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em 
desacordo com as exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do 
DRM/SMF, acarretará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Nor-
mativa 01/2009 em o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do 
respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL -CCM

30.436.016/0001-02 P. L. DE SA 14/06/2018

30.615.081/0001-03 IMPERIO DA PIZZA CAMPINAS 
EIRELI EPP 13/06/2018

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portado-
ras do CNPJ abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo 
Simples Nacional, por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta 
Prefeitura, conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei 
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Municipal nº 12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da lei 
complementar 123/2006, alterado pelo artigo 2º da lei complementar 139/2011 e ar-
tigo 6º, § 5º, I da Resolução CGSN nº 140/2018. O interessado, após efetuar a devida 
inscrição municipal, deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova 
opção, respeitado os prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da 
Resolução nº 140/2018 do CGSN.

CNPJ NOME_EMPRESARIAL

30.637.124/0001-43 CS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DE ACAO E 
AVENTURA LTDA.

31.126.331/0001-04 W STEVAN NOGUEIRA
31.128.718/0001-91 ALEX TEEPE TAKANO
31.112.383/0001-13 VITORIA LUMERTZ QUIROPRAXIA E MASSAGEM - EIRELI
31.153.845/0001-40 MARIA CARLA LICAR MARTINS CRUZ

  
 LUCIANO FALLEIROS NUNES 

 AFTM/CSCM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO 

 Protocolo n.º 2017/10/27416
Interessado: Leste Realty SP Empreendimentos Imobiliários 

Compareça o interessado para ciência das informações prestadas. O não compareci-
mento no prazo de 30 dias ensejará no arquivamento do referido protocolado. 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS  

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

  DEFIRO O RECURSO ACOSTADO ÀS FLS. 67 E SS (PROTOCOLO 
  N. 18/11/9393), COM FULCRO NO INCLUSO PARECER DA COORDENADORIA SETORIAL - GS/
SEPLURB DATADO DE 17/08/208, O QUAL ACOLHO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUN-
DAMENTOS. 
PROT. 18/11/9393 SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 AUTORIZO O LEVANTAMENTO DO LACRE PROT. 18/11/9166 CAROMARI ESTACIONAMENTO 
LTDA-ME

 COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT.13/11/8844 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS - LAR CRIANÇA FELIZ
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ENG°. CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO E URBANISMO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS 
PROT. 2018/11/10434 EDIVALDO ANDREO - PROT. 2018/11/7978 ANTONIO JOSÉ NELONI - PROT. 
2017/11/15627 DAVID DANTZGER - 2018/11/6254 - MARCIO HENRIQUE FILASI - PROT. 2015/11/18252 
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL - AEA - PROT. 2018/11/9710 CAIO DE SOUZA FERREI-
RA - PROT.2018/11/7430 MÔNICA AMADIO PIAZZA JACOBS - PROT. 2018/11/10205 JOCKEY CLUB 
CAMPINEIRO - PROT. 2018/11/9962 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - PROT. 
2018/11/10348 IJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT. 2018/11/9409 UNIMED CAMPI-
NAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 CANCELADO O DEFERIMENTO 
PROT. 18/11/1468 PAULO AFONSO GOUVEA

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC N° 110/15 - ARI/SEMURB ON-LINE 
 PROT. 2018/99/580 PEDRO LUIS BACCO

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC N° 110/15 - ARI 
PROT. 2018/11/10646 SAMIA SALHEB FERREIRA D'AGUIAR PEREIRA - PROT. 2018/11/10772 MAURI-
CIO FRARE

 DEFERIDOS ON-LINE 
PROT. 2018/99/388 RENATA STANIS LOPES WINNESCHHOFER - PROT. 2018/99/432 NELSON ALVES 
GATTO - 2018/99/354 INDÚSTRIA H.A. BARONE LTDA - EPP - PROT. 2018/99/189 ACS GAMA EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 SOLICITAÇÕES PENDENTES 
 PROT. 2018/99/409 DANILO RAFAEL MENDES - PROT 2018/99/76 DANILO DE SOUZA NEVES - PROT. 
2018/99/598 LUIS ALVES DE LIMA FILHO - PROT. 2018/99/312 HILSON SARTORI - PROT. 2018/99/578 
WILTON DIAS - PROT. 2018/99/425 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 

 INDEFERIDOS 
PROT. 2018/11/10328 FRANCISCO BENEDITO TEIXEIRA PESSINE - PROT. 2018/11/9806 GNO EMPRE-
ENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - PROT. 2018/11/9215 GILMAR JOSÉ GONÇALVES - PROT. 
2018/11/5522 ERVAL RODRIGUES ENCARNAÇÃO - PROT. 2018/11/9791 GERALDO MEDEIROS ANA-
LHA - PROT. 2017/11/16967 SUELI MORAES - PROT. 2018/11/9390 VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. 2015/11/15171 - 2015/11/12536 LEONARDO RONDINA

 CONCEDIDO 180 DIAS DE PRAZO 
 PROT. 2012/11/6452 COMPANHIA DE MELHORAMENTOS LTDA
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ENGº SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 
  DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFERIDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALVARÁ DE INSTALAÇÃO 
PROT. 18/11/10383 PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A

 ACOLHO E INDEFIRO O SOLICITADO NO PROTOCOLO N° 18/11/4319, PEDIDO DE CANCELA-
MENTO DO AIM N° 5041, POR FALTA DE AMPARO LEGAL POIS, COMO DITO, O REQUERENTE 
NÃO TINHA ATENDIDO A INTIMAÇÃO N° 11656 NO MOMENTO DA LAVRATURA DO AIM FICAN-
DO SUJEITO A APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 22° DA LEI N°11749/03 
PROT. 18/11/4319 AUTO CENTER KURATA LTDA - EPP

 AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 16 DE JANEIRO DE 
2018 UMA VEZ QUE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE USO 
ESTÁ COMPLETA 
PROT. 18/11/9854 VECOFLOW LTDA.

 INDEFERIDOS 
PROT. 18/11/6920 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA - PROT. 18/11/6952 VALMIR MAI-
NO - PROT. 18/11/4847 PAULA AKEMI MACHIMA - PROT. 17/11/14172 IZAIAS BARBOSA DA SILVA 
ME - PROT. 17/11/13213 ANDERSON DE CARVALHO SILVA VIDROS - ME - PROT. 18/11/5909 ADRIANO 
DOMINGUES DE MORAES-ME - PROT. 17/11/12167 - PROT. 18/11/3959 JULIANA CRISTOFARO - PROT. 
18/10/21462 LINDOLFO VAZ NETTO

 INDEFIRO O PEDIDO À FOLHA N° 35. 
PROT. 17/11/16416 STUDIO YAGO GOBBE - PERSONAL TRAINER LTDA - ME

 CONCEDIDO PRAZO DE 15 DIAS 
PROT. 14/11/41618 - PROT. 14/10/23885 - PROT. 14/10/37382 ALÉCIO GILBERTO VILLANI 

 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT. 18/11/4332 MAURICIO COELHO DE MORAES 

 COMPAREÇA O INTERESSADO  
PROT. 18/10/29019 SOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E MÁQUINAS LTDA
PROT. 18/11/10613 MTZ EVENTOS E MARK. PROMOCIONAL LTDA - ME
PROT. 18/11/10463 LOVE LIFE ENTRETENIMENTO LTDA 

 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 30 DIAS PROT. 18/156/6141 CSF-DECON/
SEPLURB(EDUARDO IAZETA MADRID) - AIM N°6506PROT. 18/156/6141 CSF-DECON/SEPLURB(PHILIP 
HIDEAKI AKABOCI MAEKAWA) - AIM N°6507
PROT. 2018/50/01368 LUIZ CARLOS BONONI
PROT. 12/11/6113 CSF-DECON/SEPLURB(LÁZARO RAMAGNOLI) - INTIMAÇÃO N° 20345

 AUTO DE EMBARGO Nº 0756 - FICA EMBARGADA A OBRA SITO À - AV. FRANCISCO HUMBERTO 
ZUPPI N°20 CIDADE UNIVERSITÁRIA-CAMPINAS-SP 
PROT. 18/156/4302 CSF-DECON/SEPLURB
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETORIA DPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias: 
 Setor de Certidão 
 Prot. 2018/10/30052 - Mauricio Coelho de Morais
 Prot. 2018/10/30053 - Leonardo Augusto de Mello
 Prot. 2018/10/30063 - Gabriel Porto Neto
 Setor de Cartografia 
 Prot. 2018/10/29739 - Maria de Lourdes Garcia
 Setor Manutenção Base Cartográfica 
 Prot. 2012/11/9275 - Homero Casonato
 Prot. 1997/0/77822 - Maria Flávia Marques  

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias: 
 Setor de Expediente 
 Prot. 2018/10/25166 - Thiago Reinaldi Siqueira
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
 Solicitamos dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, que entrem em con-
tato através do telefone 2116 - 0240 para o agendamento do seu comparecimento junto 
ao respectivo Departamento, para tratar de assunto relacionado a sua solicitação, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de   30   (  TRINTA  )   D  ias: 

 Prot. 2018/10/6546 - Rafaella Mayumi de Almeida Silva
 Prot. 2008/11/16221 - Fit 06 SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Prot. 1985/0/23442 - Dirceu Amado
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  

  Prot.: 1986/0/27756 - Mog Comercial e Construtora Ltda 
 Diante da análise efetuada,  AUTORIZO  a certidão de Inteirol Teor, requisitada atra-
vés do protocolado 2018/10/29184, tendo o Condomínio Edifício Carajás, 30 (trinta) 
dias a partir de 21/08/2018 para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do 
Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.
 

 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

 Cleuza Leal Silva Albertini, matrícula : 89888-0
 Referente: isenção de imposto de renda
 Conclusão: contrário a concessão. JMO: 243/18 

 Cleusa Apparecida Mendes Nogueira, matrícula : 20338
 Referente: isenção de imposto de renda
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 Conclusão: favorável a concessão. JMO: 250/18 

 Andrea Alessandra Gazotti Santos Gerin, matrícula : 103.158-9
 Referente: aposentadoria por invalidez. 
 Conclusão: favorável a concessão. JMO: 247/18 

 Lauene Priscila G.R.F. de Camargo, matrícula : 127.551-8
 Referente: protocolo: 2017/25/2968
 Conclusão: respondido. JMO: 282/18 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
   

 PORTARIA ASSINADA PELA SENHORA SECRETARIA 
  

  PORTARIA N.° 90641/201  8 

 A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/27475, pela presente,
 RESOLVE 
 Designar no período de 28/06/2018 a 31/12/2018, a servidora KARINA LUIZA DA 
SILVA FERNANDES, matrícula n° 120413-0, para exercer em caráter de substituição 
o cargo de Vice Diretor, junto aos "CEI Léa Strachman Duchovni, CEI Chapeuzinho 
Vermelho e CEI Sílvia Fernanda Boni". 
 

   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  

  De acordo com a solicitação formulada por Rosângela da Cunha Silva por meio do 
protocolado nº 2018/10/30057, decido pelo  deferimento integral  da Certidão do pro-
tocolado 2018/10/02232, nos termos do Decreto nº 18.050 de 01/08/2013.

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
 De acordo com a solicitação formulada pelo(a) Sr(a) GILZA MARILENE FONSECA 
por meio do protocolado nº 2018/25/2566, decido pelo deferimento integral da Certi-
dão do protocolado 2005/10/42420, nos termos do Decreto nº 18.050 de 01/08/2013.
 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Respondendo pela Diretoria do Departamento de Administração de Recursos Humanos 

   

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.° 90652/201  8 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC 2018.00027926-25, pelo presente,
 RESOLVE 

 Designar o Sr. SERGIO MAURO GROSSI, matrícula 125.054-0, para responder 
cumulativamente pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segu-
rança Pública, durante o afastamento do Sr. LUIZ AUGUSTO BAGGIO, matrícula 
125.053-1, no período de 20/08/2018 a 03/09/2018.

 A presente designação não acarretará despesas para o Município
 

   

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

 Maria Estella Cyrillo de Castro, matrícula : 65121-4
 Referente: aposentadoria por invalidez
 Conclusão: favorável a concessão. JMO: 238/18 

 Maria Aparecida Silva Piai, matrícula : 125.378-6
 Referente: recurso de LTS
 Conclusão: contrário a concessão. JMO: 284/18 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2018/10/29148. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2016/10/17910,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º.. andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2018/10/29511. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2016/60/00634,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º.. andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2018/10/30077. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2014/10/18527,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º.. andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 20 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2017.0000.8307-32 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 112/2017 -  Objeto:  Registro de Preços de 
dietas e suplementos em atendimento a Mandados Judiciais.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no Art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
de  R$ 15.703,32  (Quinze mil, setecentos e três reais e trinta e dois centavos) a favor 
das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 -  MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS  LTDA- EPP.,  no valor total  de R$ 
2.413,92  (dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos), para o forne-
cimento do lote 18 Ata Registro de Preços nº 283/2017;

 -  EMPÓRIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALA-
RES LTDA.,  no valor total  de R$ 13.289,40  (treze mil, duzentos e oitenta e nove 
reais e quarenta centavos), para o fornecimento do lote 10 , Ata Registro de Preços 
nº 284/17;
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 A Interdição parcial do estabelecimento (Centro Cirúrgico) de J.A. OLIVEIRA - ME 
, CNPJ: 04.873.666/0001-05, situado a Rua Joaquim Monteiro Rafael, 277, Carlos 
Lourenço - Campinas SP, conforme AIP Nº 0540 e AI 08042 sob protocolado nº 
18/07/05243 PAS  

 Campinas, 15 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 18/07/03019 PAS 
 INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA
 CNPJ/ CPF: 02.278.625/0026/01
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE REGINA CASSIA SIMÕES SALLES, CRM/SP: 54788
 DEFERIDO PARA O CNAE 8640-2/02

 PROTOCOLO: 18/07/05110 PAS 
 INTERESSADO: ANDREA DE DAVIDE RATTO MORELLI
 CNPJ/ CPF: 548.339.906-44
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05533 PAS 
 INTERESSADO: MARIA HELENA DE LEMOS
 CNPJ/ CPF: 279.573.028-66
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO CEVS N° 350950225-865-000105-1-0
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/03

 PROTOCOLO: 18/07/05613 PAS 
 INTERESSADO: GLORIA MARIA TEIXEIRA SASTRE
 CNPJ/ CPF: 102.440.238-08
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE GLORIA MARIA TEIXEIRA SASTRE, CRP/SP: 06/46722
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/03

 PROTOCOLO: 18/07/05393 PAS 
 INTERESSADO: MARCELO EDUARDO PERALTA
 CNPJ/ CPF: 809.155.237-87
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05549 PAS 
 INTERESSADO: CARLOS SERAFIM MARTINEZ
 CNPJ/ CPF: 100.290.718-79
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05523 PAS 
 INTERESSADO: ANGELA CAROLINA DE BARROS GOBBO
 CNPJ/ CPF: 311.441.188-67
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05524 PAS 
 INTERESSADO: ANGELO ALBERTO GOBBO
 CNPJ/ CPF: 600.071.508-06
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05719 PAS 
 INTERESSADO: JOAQUIM ZAILTON BUENO MOTTA
 CNPJ/ CPF: 226.946.098-72
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05446 PAS 
 INTERESSADO: ALVARO ANTONIO PINTO JUNIOR
 CNPJ/ CPF: 024.945.528-50
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05754 PAS 
 INTERESSADO: ODAIR STOPIGLIA
 CNPJ/ CPF: 552.806.258-68
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05672 PAS 
 INTERESSADO: RUI SEJI NAGÃO
 CNPJ/ CPF: 952.684.308-82
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03
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 PROTOCOLO: 18/07/05584 PAS 
 INTERESSADO: ROSANNY BERALDO PIMENTA KAZMIR
 CNPJ/ CPF: 257.953.766-04
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05418 PAS 
 INTERESSADO: JOSE CARLOS CAMARGO DE CASTRO
 CNPJ/ CPF: 025.081.088-39
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05158 PAS 
 INTERESSADO: JERUSA ALECRIM ANDRADE
 CNPJ/ CPF: 514.188.001-04
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/05601 PAS 
 INTERESSADO: CLAUDIA SILVA GARCIA MARTINS
 CNPJ/ CPF: 101.537.678-98
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/04

 PROTOCOLO: 18/07/04984 PAS 
 INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
 CNPJ/ CPF: 46.030.318/0001-16
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LUIS FERNANDO WAIB, CRM/SP: 
87966
 DEFERIDO PARA O CNAE 8610-1/01

 PROTOCOLO: 18/07/05582 PAS 
 INTERESSADO: ANDREA MIYUKI YOSHIMURA
 CNPJ/ CPF: 298.428.828-96
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO CEVS N° 350950225-863-001541-1-3
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/01

 PROTOCOLO: 18/07/05413 PAS 
 INTERESSADO: NATHALIA FERREIRA SIQUEIRA
 CNPJ/ CPF: 311.870.118-86
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/03

 PROTOCOLO: 18/60/00832 PBG 
 INTERESSADO: MARIA LIGIA DE AZEVEDO VALIM
 CNPJ/ CPF: 068.634.998-94
 ASSUNTO: ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS - ENDEREÇO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/02

 PROTOCOLO: 18/07/04248 PAS 
 INTERESSADO: CLINICA DE CARDIOLOGIA OTAVIO RIZZI COELHO S/C LTDA EPP
 CNPJ/ CPF: 04.327.879/0001-31
 ASSUNTO: LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
 INDEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/02

 PROTOCOLO: 18/07/05573 PAS 
 INTERESSADO: PET & GATTO
 CNPJ/ CPF: 216.761.538-88
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 DEFERIDO, CONCEDENDO 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DE 19/07/2018

 PROTOCOLO: 18/07/04807 PAS 
 INTERESSADO: SANDRA GIRACE
 CNPJ/ CPF: 139.383.168-02
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 DEFERIDO, CONCEDENDO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLI-
CAÇÃO

 PROTOCOLO: 18/07/05051 PAS 
 INTERESSADO: JAQUELINE VERONICA REGIANI ARTEN 
 CNPJ/ CPF: 27.944.739/0001-08
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 DEFERIDO, NO QUAL SOLICITA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTRA DA DATA DA PUBLI-
CAÇÃO

 PROTOCOLO: 18/07/04658 PAS 
 INTERESSADO: HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS
 CNPJ/ CPF: 44.593.523/0002-45
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 INDEFERIDO 

 PROTOCOLO: 18/07/04983 PAS 
 INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
 CNPJ/ CPF: 46.030.318/0001-16
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANDRZEJ WOLSKI, CRM/SP: 72317
 DEFERIDO PARA O CNAE 8610-1/01

 PROTOCOLO: 18/07/04698 PAS 
 INTERESSADO: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
 CNPJ/ CPF: 44.649.812/0192-38
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO REFERENTE AIP N° 2965
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 18/07/05012 PAS 
 INTERESSADO: LABORATÓRIO FRANCO DO AMARAL 
 CNPJ/ CPF: 46.043.558/0001-02
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 INDEFERIDO

 PROTOCOLO: 17/60/01954 PBG 
 INTERESSADO: CLINICA DR ANDRE LUIZ VERGNANINI LTDA
 CNPJ/ CPF: 03.712.372/0001-39
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/01

 PROTOCOLO: 18/07/04611 PAS 
 INTERESSADO: DR BACCILI SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES S/S
 CNPJ/ CPF: 46.049.458/0004-89
 ASSUNTO: LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
 INDEFERIDO PARA O CNAE 8610-1/01

 PROTOCOLO: 18/07/02221 PAS 
 INTERESSADO: MONICA PATRICIA DE F. BACELAR BERTELLI
 CNPJ/ CPF: 124.633.008-33
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 INDEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/04

 PROTOCOLO: 18/60/00865 PBG 
 INTERESSADO: CENTRO HIPICO RIO DAS PEDRAS
 CNPJ/ CPF: 09.119.505/0001-44
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO
 DEFERIDO, 60 (SESSENTA) DIAS DE PRAZO À PARTIR DE 14/06/2018

 PROTOCOLO: 18/60/01068 PBG 
 INTERESSADO: CAETANO & CAETANO VETERINÁRIA LTDA ME
 CNPJ/ CPF: 12.423.506/0001-92
 ASSUNTO: ¨DEFESA / RECURSO
 DEFERIDO, 90 (NOVENTA) DIAS DE PRAZO À PARTIR DE DATA DA PUBLICAÇÃO

 PROTOCOLO: 18/07/04644 PAS 
 INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA ME
 CNPJ/ CPF: 10.701.773/0001-59
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/06

 PROTOCOLO: 18/07/05614 PAS 
 INTERESSADO: PATRICIA RENATA GOULART CASSOLI
 CNPJ/ CPF: 385.721.088-58
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8650-0/03

 PROTOCOLO: 17/07/04841 PAS 
 INTERESSADO: ANGIOLOGIA NORTE SUL EIRELI
 CNPJ/ CPF: 01.836.195/0001-77
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/01

 PROTOCOLO: 17/07/08401 PAS 
 INTERESSADO: CLINICA REIS NETO LTDA
 CNPJ/ CPF: 59.003.509/0001-30
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/01

 PROTOCOLO: 18/07/03729 PAS 
 INTERESSADO: ODONTO SATÉLITE COMPANY LTDA ME
 CNPJ/ CPF: 20.847.891/0002-04
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE FRANCISLEY LIMA DE VASCONCELOS, CRO/SP: 102041
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630/5-04

 PROTOCOLO: 18/07/02013 PAS 
 INTERESSADO: MOSIAH TEIXEIRA DA SILVA
 CNPJ/ CPF: 137.397.428-10
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/04

 PROTOCOLO: 18/07/05637 PAS 
 INTERESSADO: CARLA RENATA APARECIDA VIEIRA STELLA
 CNPJ/ CPF: 045.767.008-80
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03

 PROTOCOLO: 18/07/04909 PAS 
 INTERESSADO: ANTONIO MOREIRA DE LIMA JUNIOR
 CNPJ/ CPF: 080.749.558-18
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO PARA O CNAE 8630-5/03
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 18/07/05363 PAS 
 INTERESSADO: SILVANA MINGONE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/ CPF: 71.916.043/0001-60
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO REFERENTE AI 0192, AIP 0488
 INDEFERIDO, MANTENDO-SE A INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 18/07/05452 PAS 
 INTERESSADO: CIA ANIMAL CLINICA VETERINÁRIA
 CNPJ/ CPF: 281.126.128-11
 ASSUNTO: DEFESA / RECURSO REFERENTE AI 0536
 DESINTERDIÇÃO PARCIAL DO ESTABELECIMENTO
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 AN0_AAAAA.DOC  
 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 A Interdição parcial do estabelecimento (Centro Cirúrgico, Antecâmara e Sala de Este-
rilização) do PET SHOP PAIXÃO LTDA ME , CNPJ: 14.982.620/0001-88, situado a 
Rua Antonio Lapa, 1110, Cambuí - Campinas, SP, conforme AI Nº 10662 e AIP 0539 
sob protocolado nº 18/07/05227 PAS 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 NOTIFICAÇÃO COMPARECIMENTO 
  

 Protocolo:2015/10/44325
Interessado: AMB DO JARDIM DO LAGO CONTINUAÇÃO
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expedien-
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te, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência 
das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo. 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETARIO 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 DESPACHO 
  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901

 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 CONTRATADA: CONSORCIO CORREDOR BRT - CAMPINAS - 
CNPJ:26.896.355/0001-02

 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT

 Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 015/17, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e das competências con-
feridas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 17.880/2013, AU-
TORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de setembro/2017 no 
percentual de 3,646% à empresa CONSORCIO CORREDOR BRT - CAMPINAS 
- CNPJ:26.896.355/0001-02 - LOTE 1 no valor estimado de R$ 1.545.864, 61 (Um 
Milhão Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e 
Sessenta e Um Centavos), bem como, os demais tramites administrativos pertinentes 
previstos no Decreto nº 15.291/2005 art.22.
 Publique-se.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transporte 

   

 DESPACHO 
  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901

 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 CONTRATADA: CONSTRUCAP CCPS ENG. E COMERCIO S/A - 
CNPJ:61.584.223/0001-38

 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT

 Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 016/17, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e das competências con-
feridas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 17.880/2013, AU-
TORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de setembro/2017 no 
percentual de 3,646% à empresa CONSTRUCAP CCPS ENG. E COMERCIO S/A - 
CNPJ:61.584.223/0001-38 - LOTE 2 no valor estimado de R$ 307.787,86 (Trezentos 
e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), bem como, os 
demais tramites administrativos previstos no Decreto nº 15.291/2005 art.22.
 Publique-se.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transporte 

   

 DESPACHO 
  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901

 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 CONTRATADA:COMPEC GALASSO ENG CONSTRUÇÃO LTDA-
-CNPJ:09.033.330/0001-58

 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT

 Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 018/17, após pa-
recer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e das competências conferidas 
pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 17.880/2013, AUTORIZO 
o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de setembro/2017 no percen-
tual de 3,646% à empresa COMPEC GALASSO ENG E CONSTRUÇÃO LTDA - 
CNPJ:09.033.330/0001-58 - LOTE 3 no valor estimado de R$ 145.889,67 (Cento e 
Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), 
bem como, os demais tramites administrativos pertinentes previstos no Decreto nº 
15.291/2005 art.22.
 Publique-se.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transporte 

   

 DESPACHO 
  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901

 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 CONTRATADA: CONSORCIO BRT - CAMPINAS - CNPJ: 27.007.738/0001-37

 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT

 Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 017/17, após pa-
recer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e das competências conferidas 
pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 17.880/2013, AUTORIZO 
o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de setembro/2017 no percentual 
de 3,646% à empresa CONSORCIO BRT - CAMPINAS - CNPJ: 27.007.738/0001-37 
- LOTE 4 no valor estimado de R$ 661.107,97 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil Cento 
e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), bem como, os demais tramites administrati-
vos pertinentes previstos no Decreto nº 15.291/2005 art.22.
 Publique-se.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transporte 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA DE PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - CDPSA 

 CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2018 
  
CONVOCAMOS  os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes para reunião 
ordinária, que acontecerá às 14h do dia 24 de agosto de 2018 (sexta-feira), na Sala 
de Reunião Milton Santos (19º andar), na Prefeitura Municipal de Campinas, sito à 
Av. Anchieta, no200, Campinas/SP, oportunidade em que será deliberada a seguinte 
ordem do dia:

1) Aprovação da Ata da Reunião anterior;

2) Cadastro e Seleção de Propriedades Rurais inscritas no PSA Água;

3) Apresentação de documentos/projetos/enquadramentos dos Provedores de Serviços 
Ambientais selecionados;

4) Proposta de novo Edital para o PSA Água.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente do CDPSA 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:   2018000286 
 Interessado: WORKFER COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS 
LTDA      
  
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
 - Incluir na aba Máquinas e Equipamentos e no Layout apresentado: 01 Prensa, 01 
lixadeira de fi ta, 02 lixadeiras manuais , 01 Torno TCI-25, 01 Girafa, 01 Retífi ca Cen-
terles, 01 Policorte, 01 Jateadora (óxido de alumínio);
 - Retirar da aba Máquinas e Equipamentos do sistema  online  e do Layout apresenta-
do: 02 Politrizes;
 - Incluir nas abas Resíduos Sólidos e Disposição Final do sistema  online  os itens: 
embalagens vazias de óleo, panos de limpeza, discos de corte, óxido de alumínio;
 - Apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente correta de todos os resí-
duos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa.

 Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone: 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:  201  8000595 
 Interessado: CELSO JOSÉ DALBEN 

 Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da 
data desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 
18.705/2015:
 1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário;
 2. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurí-
dica e comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
 3. Relatório fotográfi co, com indicação da direção da tomada das fotos na planta e/ou 
indicação da(s) área(s) objeto do pedido.

 Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2018000670  
 Interessado: MRV Engenharia e Participações S/A 

 A continuidade de análise requer os seguintes documentos, a serem apresentados em 
20 dias:
 1) Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas e a respectiva ART;
 2) Retifi car endereço descrito na Declaração de Bota-Fora.

 Atendimento por agendamento: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Olivei-
ra, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão 
Presencial nº 027/2018, protocolo nº 114/2018 -  contratação de entidade sem fins 
lucrativos para o desenvolvimento de programa de aprendizagem profissional 
em serviços de natureza administrativa a serem executados por 32 (trinta e dois) 
adolescentes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, selecionados 
pela Contratada, na qualidade de "aprendiz de auxiliar administrativo", nos 
termos da Lei Federal nº 10.097 de 19/12/2000, que deu nova redação a artigos 
da CLT, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.598 de 01/12/2005, bem como 
o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado pela Lei 
nº 8.069 de 13/07/1990, obedecendo as especificações e quantidades descritas no 
Anexo I (Especificações Técnicas e Condições Gerais).  O edital poderá ser obtido 
através de download do site da EMDEC, no endereço www.emdec.com.br (clicando 
no link "Licitações" e em seguida "Agenda de Licitações") ou solicitado através do 
e-mail licitacoes@emdec.com.br. O credenciamento, a entrega e abertura dos envelo-
pes será no dia  03/09/2018 às 9:30 horas.  Em: 20/08/2018. 

  DIVISÃO DE COMPRAS   
   

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
  

 Termo Aditivo ao Termo de Permissão nº 254
 Poder Permitente: EMDEC S/A
 Do permissionário: BRUNO FELIPE DA SILVA SOARES 
 Para: FERNANDO CRISTIANO VENDEMIATI
 Objeto: Transferência de titularidade de permissão para exploração do Serviço Alter-
nativo integrado ao Sistema de Transporte Coletivo Público do Município de Campi-
nas - INTERCAMP
 Data de Assinatura: 20/08/2018
 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 
  

 PROCESSO Nº 1304/2018
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio 
diagnóstico laboratorial de análises clínicas, incluindo o fornecimento de todos os 
itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-
-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema 
Único de Saúde) para atender a demanda do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi e dos Prontos Atendimentos e serviços de apoio especiais da Rede Mário Gatti 
remunerados conforme valores constantes nas tabelas SUS e/ou CBHPM conforme 
especifi cações estabelecidas.
 A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospital, por intermé-
dio do Senhor Pregoeiro, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO " SINE DIE "  
do procedimento licitatório em epígrafe, em cumprimento à determinação do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Oportunamente, será divulgada nova data 
para abertura da sessão pública da licitação.
 Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO 

 Pregoeiro da Rede Mário Gatti 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
  

 Para atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 torna 
público o(s) preço(s) registrado(s) no(s) resumo(s) de ata(s):  Pregão nº 154/2017 ; 
Empresa:  Giulia Tamborrino Comercio Importação e Exportação Eireli - ME, 
 CNPJ n. 22.713.728/0001-01, Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: câmara de 
ar p/pneu medida 10.5/80 x 18 - hast emborrachada R$ 65,00; Lote 04: câmara de ar 
p/pneu medida 9.00 x 16 - haste emborrachada R$ 64,00. Ata Registrada: 16/11/2017; 
vigência: 12 meses. Empresa:   Nacional Pneus Eireli, , CNPJ n. 27.879.590/0001-20. 
Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 02: câmara de ar p/pneu medida 14.00 x 24 - 
haste curta R$ 146,00; Lote 05: câmara de ar p/pneu 17.5 x 25 - haste curta R$ 184,50; 
Lote 08: pneumático 14.00/24 traseiro diagonal comum 12 lonas R$ 1.700,00; Lote 
09: pneumático 17.50/25 l 02 diagonal comum 12 lonas - tubless R$ 2.305,00; Lote 10: 
pneumático 20.5/25 16 lonas diagonal comum - tubeless R$ 4.466,00; Lote 13: prote-
tor p/pneumático 17.5 x 25 R$ 100,00. Ata Registrada: 16/11/2017; vigência: 12 me-
ses. Empresa:   Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda , CNPJ n. 60.748.530/0001-
44; Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 03: câmara de ar p/pneu medida 5.60 x 15 
- haste emborrachada R$ 29,00; Lote 14: protetor p/pneumático 9.00 x 20 R$ 19,00; 
Ata Registrada: 16/11/2017; vigência: 12 meses. Empresa:  CPA - Comercial e Im-
portadora de Pneus Ltda , CNPJ n. 21.538.565/0001-05; Preço Unitário Registrado; 
Objeto: Lote 06: pneumático 10.5/65 -16 diagonal 08 lonas R$ 547,00; Lote 07: pneu-
mático 10.5/80-18 diagonal comum 10 lonas R$ 562,50; Lote 11: pneumático 5.60/15 
diagonal comum 04 lonas R$ 157,00; Ata Registrada: 16/11/2017; vigência: 12 me-
ses. Empresa:  LAGB Acessórios e Peças Ltda , CNPJ n. 02.678.428/0001-13; Preço 
Unitário Registrado; Objeto: Lote 12: pneumático 9.00/16 diagonal comum 10 lonas 
R$ 391,20. Ata Registrada: 16/11/2017; vigência: 12 meses. Pregão nº 154/2017 ; 
Empresa:  Dryller Ind. e Com. de Hidróxidos Ltda  ,  CNPJ n. 08.444.204/0003-95, 
Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01:produto químico inibidor de gás sulfídri-

co solução caminhão tanque - R$ 0,25/L. Ata Registrada: 24/11/2017; vigência: 12 
meses. Pregão nº 177/2017 ; Empresa:  Projetando Soluções - Ind. e Com. Ltda EPP  , 
 CNPJ n. 05.587.801/0002-08, Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: neutraliza-
dor de odores - R$ 6,87/L. Ata Registrada: 28/11/2017; vigência: 12 meses. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 2018/189  - Objeto: Fornecimento de material de bloqueios para 
circuitos elétricos. Recebimento das propostas até às  8h do dia 04/09/2018 e início 
da disputa de preços dia 04/09/2018 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o 
edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou 
na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.    
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
 Pregão Eletrônico n. 2018/145  - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IM-
PLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS REDUTORAS DE PRESSÃO, COM O FOR-
NECIMENTO DE TODO MATERIAL HIDRÁULICO E CIVIL, MÃO DE OBRA, 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, NO MU-
NICÍPIO DE CAMPINAS.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 13/09/2018 e 
início da disputa de preços dia 13/09/2018 às 9h. 

 Pregão Eletrônico n. 2018/190  - Objeto: FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) MINI 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. Recebimento das propostas até às  8h do dia 
04/09/2018 e início da disputa de preços dia 04/09/2018 às 9h. 

As informações dos dados para acesso e os editais poderão ser obtidos nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações das 
8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2017/6518 ; PRE 2017/157; Contratada:  Generali 
Brasil Seguros SA ; CNPJ: 33.072.307/0001-57; Objeto: seguro de vida em grupo; 
Valor do Contrato: readequação do valor da folha de pagamento atribuido-se ao pre-
sente instrumento de aditamento valor de  R$ 28.729,68.  Capital segurado mensal pas-
sa de  R$ 184.468.937,25  para  R$ 193.500.000,00  correspondente a 15 vezes o capital 
nominal mensal de  R$ 12.900.000,00  que era de  R$ 12.297.929,12 .
 Aditamento n. 03 ao Contrato n. 2015/90060 ; DL 384/2015; Contratada:  CHN Má-
quinas e Equipamentos Ltda ME ; CNPJ: 05.923.381/0001-02; Objeto: manutenção 
em câmera seesnake; Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 19/08/2018. Preço: desconto 
de 3% no valor da manutenção; Valor: R$ 14.568,90.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/6676 ; Licitação Presencial 03/2018; Contra-
tada:  Cadre Engenharia Ltda ; CNPJ: 20.241.810/0001-47; Objeto: implantação de 
setorização e reabilitação da infraestrutura com substituição de rede por MND; Preço: 
fi cam alterados os preços unitários que integram a planilha orçamentária em concor-
dância com valores estabelecidos pelo agente fi nanceiro.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 RESUMO DE CONTRATO 
  

  Contrato n. 2018/6730 ; Contratada:  SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. , CNPJ 
n. 50.981.018/0003-51; Contratação Direta -Protocolo 2018/24.985. Objeto: Servi-
ços especializados Motorredutores Sew Eurodrive. Vigência: 12 meses a partir de 
20/08/2018; Valor: R$ 96.000,00.
 

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 - Processo Administrativo N. 

9228/2017 OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços 
de Limpeza 

  Início de acolhimento das propostas às 08:00 horas do dia 03/09/2018, abertura 
das propostas às 10:00 horas do dia 04/09/2018 e início da disputa de preços às 
14:00 horas do dia 04/09/2018 . Todas as fases referentes a este procedimento licita-
tório serão realizadas pela internet no endereço eletrônico:  https://www.licitacoes-e.
com.br, sob N. 732.894.  Informações relativas ao presente processo podem ser obti-
das pelo telefone (19) 3734-6138 ou e-mail colsetec@setec.sp.gov.br.
 Campinas, 20 de Agosto de 2018. 
 

 ENIVAL ALVES FERREIRA 
 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 44ª REUNIÃO SOLENE 

  
 Fica convocada a 44ª Reunião Solene de 2018, a ser realizada no dia 23 de agosto, 
quinta-feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal, situado na Avenida Engenhei-
ro Roberto Mange, nº 66, Ponte Preta, oportunidade na qual serão entregues honrarias 
a diversas personalidades.
 

 Campinas, 15 de agosto de 2018 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
   

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 116/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
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 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 47/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado de café 
em grãos inteiros e torrados, celebrado com a empresa MF Indústria Paulista de Café 
LTDA - EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor ti-
tular e os servidores MILENA MARIA PALLIOTO PERSICANO e PATRÍCIA MAR-
QUES DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respec-
tivamente, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que 
trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Dê-se ciência.
 X -  Publique-se.
 XI -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 17 de agosto de 2018.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

   

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  PORTARIA DA MESA Nº 160/2018 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Anne Caroline Forster Garcia da Silva vem executando 
as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANNE CAROLINE FORSTER GARCIA DA 
SILVA, matrícula nº 458, no Gabinete da Presidência, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Apoio Administrativo (Secretaria-Geral).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 161/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Aparecido Silva Martins vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor APARECIDO SILVA MARTINS, matrícula nº 
547, no Gabinete da Presidência, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Apoio 
Administrativo (Secretaria-Geral).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 162/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Florinda Pereira de Almeida vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora FLORINDA PEREIRA DE ALMEIDA, matrí-
cula nº 541, no Gabinete da Presidência, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Apoio Administrativo (Secretaria-Geral).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.

 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 163/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Nely Alves Monteiro vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor NELY ALVES MONTEIRO, matrícula nº 363, 
na Escola do Legislativo de Campinas, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
Pedagógica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 164/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Danielle Smith Balloni vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor DANIELLE SMITH BALLONI, matrícula nº 
524, na Escola do Legislativo de Campinas, para prestar serviços junto à Coordena-
doria Pedagógica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 165/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Bruna Mendes Buso vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora BRUNA MENDES BUSO, matrícula nº 421, 
na Escola do Legislativo de Campinas, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
Pedagógica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 166/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Elisa Christina da Motta vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ELISA CHRISTINA DA MOTTA, matrícula nº 
565, na Escola do Legislativo de Campinas, para prestar serviços junto à Coordena-
doria Pedagógica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 167/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Luís Antônio Nascimento Silva vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LUIS ANTONIO NASCIMENTO SILVA, ma-
trícula nº 292, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à 
Procuradoria Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.
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 P  ORTARIA DA MESA Nº 168/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Bruna Daniela Dias Rocchetti Santos Jovetta vem exe-
cutando as suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora BRUNA DANIELA DIAS ROCCHETTI SAN-
TOS JOVETTA, matrícula nº 439, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar 
serviços junto à Procuradoria Legislativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 169/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Fernando Figueiredo Linhares Piva de Albuquerque 
Schmidt vem executando as suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que 
ele está subordinado a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FERNANDO FIGUEIREDO LINHARES PIVA 
DE ALBUQUERQUE SCHMIDT, matrícula nº 444, na Procuradoria da Câmara Mu-
nicipal, para prestar serviços junto à Procuradoria Legislativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 170/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Rafaela Aparecida Emetério Ferreira Barbosa vem exe-
cutando as suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora RAFAELA APARECIDA EMETÉRIO FER-
REIRA BARBOSA, matrícula nº 443, na Procuradoria da Câmara Municipal, para 
prestar serviços junto à Procuradoria Legislativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 171/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Gilberto Batista Diniz Filho vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GILBERTO BATISTA DINIZ FILHO, matrícula 
nº 506, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à Procura-
doria Administrativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 172/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Paulo Henrique Macera vem executando as suas ativi-
dades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor PAULO HENRIQUE MACERA, matrícula nº 
527, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à Procuradoria 
Administrativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 173/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 

inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Rossana Kelly Araújo Torres vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ROSSANA KELLY ARAÚJO TORRES, ma-
trícula nº 392, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à 
Procuradoria Administrativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 174/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Victor Ferreira vem executando as suas atividades junto 
ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a ime-
diata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor VICTOR FERREIRA, matrícula nº 554, na Pro-
curadoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à Procuradoria Adminis-
trativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 175/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Yasmin Alencar Lopes vem executando as suas ativi-
dades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora YASMIN ALENCAR LOPES, matrícula nº 
441, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à Procuradoria 
Administrativa.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 176/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Roberto Castro Feliciano vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO ROBERTO CASTRO FELICIANO, ma-
trícula nº 537, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à 
Procuradoria Jurídica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 177/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Robert Wallace Anjos Santos vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ROBERT WALLACE ANJOS SANTOS, ma-
trícula nº 382, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à 
Procuradoria Jurídica.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 178/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
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e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rubens Costa Júnior vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RUBENS COSTA JÚNIOR, matrícula nº 428, 
na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Apoio Administrativo (Procuradoria da Câmara Municipal).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 179/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Tamires Vasconcelos da Silva vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora TAMIRES VASCONCELOS DA SILVA, ma-
trícula nº 429, na Procuradoria da Câmara Municipal, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Apoio Administrativo (Procuradoria da Câmara Municipal).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 180/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Bruno Assis Alves vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor BRUNO ASSIS ALVES, matrícula nº 468, na 
Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 181/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Bárbara Marciano de Souza vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora BÁRBARA MARCIANO SOUZA, matrícula nº 
466, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 182/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Cecília Ribeiro Novais vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CECÍLIA RIBEIRO NOVAIS, matrícula nº 364, 
na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 183/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 

 Considerando que a servidora Elis Duarte Geraldo vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ELIS DUARTE GERALDO, matrícula nº 485, 
na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 184/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Erika Moreira Rolim vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ERIKA MOREIRA ROLIM, matrícula nº 536, 
na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 185/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Gleisom Ferreira Barbosa vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GLEISOM FERREIRA BARBOSA, matrícula nº 
400, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 186/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Camila Sanches vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CAMILA SANCHES, matrícula nº 567, na 
Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 187/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Heloísa Abreu Uehara vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora HELOÍSA ABREU UEHARA, matrícula nº 467, 
na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Relações Públicas e Cerimonial.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 188/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Moana Martins Libertini Alvarenga vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
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a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MOANA MARTINS LIBERTINI ALVAREN-
GA, matrícula nº 478, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços 
junto à Coordenadoria de Comunicação Social.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 189/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Renata Junqueira de Almeida vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora RENATA JUNQUEIRA DE ALMEIDA, ma-
trícula nº 563, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Comunicação Social.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 190/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Henrique de Freitas Duarte vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HENRIQUE DE FREITAS DUARTE, matrícula 
nº 494, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à Coor-
denadoria de Comunicação Social.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 191/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Maria Elvira Moreira Pavarini vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI, ma-
trícula nº 81, na Central de Comunicação Institucional, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Comunicação Social.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 192/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Camila Helen Grant vem executando as suas atividades 
junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CAMILA HELEN GRANT, matrícula nº 368, 
para prestar serviços junto à CONTROLADORIA-GERAL.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 193/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Bruno Barbosa de Souza Santos vem executando as 
suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,

 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor BRUNO BARBOSA DE SOUZA SANTOS, 
matrícula nº 489, na Controladoria-Geral, para prestar serviços junto à Controladoria-
-Geral Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 194/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Paulo José da Silva vem executando as suas atividades 
junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor PAULO JOSÉ DA SILVA, matrícula nº 552, na 
Controladoria-Geral, para prestar serviços junto à Controladoria-Geral Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 195/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ricardo da Silva Poiani vem executando as suas ativi-
dades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RICARDO DA SILVA POIANI, matrícula nº 373, 
na Controladoria-Geral, para prestar serviços junto à Controladoria-Geral Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 196/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Eduardo Fernando de Godoy vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY, matrí-
cula nº 446, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Diretoria-Geral Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 197/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Soraia Conceição Chinarelli vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora SORAIA CONCEIÇÃO CHINARELLI, matrí-
cula nº 395, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Diretoria-Geral Adjunta.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 198/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Mayara Olivieri Cardoso vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MAYARA OLIVIERI CARDOSO, matrícula nº 
403, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Apoio Admi-
nistrativo (Diretoria-Geral Adjunta).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
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 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 199/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Luiza Emilia Lanza Sobral Menezes vem executando 
as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora LUIZA EMILIA LANZA SOBRAL MENEZES, 
matrícula nº 431, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Apoio Administrativo (Diretoria-Geral Adjunta).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 200/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Adriele Camilo Moraes Medeiros vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ADRIELE CAMILO MORAES MEDEIROS, 
matrícula nº 498, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Apoio Administrativo (Diretoria-Geral Adjunta).
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 201/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Leonardo Oliveira da Silva vem executando as suas ati-
vidades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, matrícula 
nº 386, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 202/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Bruno José Maltez Vieira vem executando as suas ati-
vidades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor BRUNO JOSÉ MALTEZ VIEIRA, matrícula 
nº 440, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 203/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Lilian Cristina Ramos Campo Dall'Orto vem executan-
do as suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a 
sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora LILIAN CRISTINA RAMOS CAMPO 
DALL'ORTO, matrícula nº 528, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Cen-
tral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 204/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Júlio Seiji Hata vem executando as suas atividades junto 
ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a ime-
diata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JÚLIO SEIJI HATA, matrícula nº 556, na Dire-
toria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 205/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Guilherme José Arouca Fornari vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI, ma-
trícula nº 454, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Contratos 
e Convênios.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 206/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Marcos de Castro Mendes vem executando as 
suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES, ma-
trícula nº 513, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Contratos 
e Convênios.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 207/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Paulo Gregório Canelas vem executando as suas 
atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ele está subordinado a sua respec-
tiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS, ma-
trícula nº 504, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Contratos 
e Convênios.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 208/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Milena Maria Pallioto Persicano vem executando as 
suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MILENA MARIA PALLIOTO PERSICANO, 
matrícula nº 580, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Contratos 
e Convênios.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 209/2018 
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 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Patrícia Marques de Oliveira Silva vem executando 
as suas atividades junto ao setor abaixo mencionado e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante ao respectivo setor proporcionará uma melhor 
organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, 
matrícula nº 393, na Diretoria-Geral, para prestar serviços junto à Central de Contratos 
e Convênios.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 210/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Maria Esperanza Ortega Cardoso vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIA ESPERANZA ORTEGA CARDOSO, 
matrícula nº 282, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 211/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Danilo Epitácio Neves Rosa vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor DANILO EPITÁCIO NEVES ROSA, matrícula 
nº 505, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 212/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Henry Charles Ducret Júnior vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HENRY CHARLES DUCRET JÚNIOR, ma-
trícula nº 512, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 213/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Fábio Dias Vieira vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FÁBIO DIAS VIEIRA, matrícula nº 538, na 
Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 214/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 

 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Bruno Hatto vem executando as suas atividades junto à 
Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor BRUNO HATTO, matrícula nº 526, na Diretoria 
de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Apoio às 
Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 215/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ivan Gois Santos Júnior vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor IVAN GOIS SANTOS JÚNIOR, matrícula nº 
465, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenado-
ria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 216/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Guilherme Henrique Nakamoto vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GUILHERME HENRIQUE NAKAMOTO, ma-
trícula nº 433, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 217/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Cristian Souza de Alencar vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor CRISTIAN SOUZA DE ALENCAR, matrícula 
nº 558, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Apoio às Comissões.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 218/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Hugo Cardoso D'Stefano vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HUGO CARDOSO D'STEFANO, matrícula nº 
448, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenado-
ria de Atendimento ao Plenário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 219/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
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de 2014, 
 Considerando que o servidor Eduardo Estrazulas Ilanes vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor EDUARDO ESTRAZULAS ILANES, matrícula 
nº 531, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Atendimento ao Plenário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 220/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo Henrique Capanelli vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO HENRIQUE CAPANELLI, ma-
trícula nº 491, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Atendimento ao Plenário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 221/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Eluse Helena Lucas Geraldi vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ELUSE HELENA LUCAS GERALDI, ma-
trícula nº 255, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 222/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ananda Passaglia Soares vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANANDA PASSAGLIA SOARES, matrícula nº 
497, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenado-
ria de Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 223/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Jorge Wilson Pereira vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JORGE WILSON PEREIRA, matrícula nº 575, 
na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 224/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Eleonora Christiane Marques Brandão vem executando 

as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ELEONORA CHRISTIANE MARQUES 
BRANDÃO, matrícula nº 582, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 225/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Luís Fernando Nobile Júnior vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LUÍS FERNANDO NOBILE JÚNIOR, matrícula 
nº 529, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 226/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Vinícius Pires Cury vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor VINÍCIUS PIRES CURY, matrícula nº 560, na 
Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 227/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rodrigo Fraga de Oliveira vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RODRIGO FRAGA DE OLIVEIRA, matrícula 
nº 385, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Processo Legislativo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 228/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Cláudia Helena Basso vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CLÁUDIA HELENA BASSO, matrícula nº 426, 
na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 229/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Alexandre Siloto Assine vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
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 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ALEXANDRE SILOTO ASSINE, matrícula nº 
463, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenado-
ria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 230/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Queiroz Fernandes Neto vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO QUEIROZ FERNANDES NETO, ma-
trícula nº 476, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 231/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Márcio Cardoso de Sena vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MÁRCIO CARDOSO DE SENA, matrícula nº 
579, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenado-
ria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 232/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Mariana Nascimento de Jesus vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIANA NASCIMENTO DE JESUS, ma-
trícula nº 480, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 233/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rogério Hafez vem executando as suas atividades junto 
à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ROGÉRIO HAFEZ, matrícula nº 568, na Direto-
ria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Registro 
Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 234/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Mateus Zanetti vem executando as suas atividades junto 
à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,

 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MATEUS ZANETTI, matrícula nº 383, na Dire-
toria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Regis-
tro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 235/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Audrey Andrade de Queiroz vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora AUDREY ANDRADE DE QUEIROZ, ma-
trícula nº 484, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 236/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Lirian Lumi Tarumoto vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora LIRIAN LUMI TARUMOTO, matrícula nº 370, 
na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 237/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Paulo Scripchenco Campos vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor PAULO SCRIPCHENCO CAMPOS, matrícula 
nº 377, na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 238/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rodrigo dos Santos vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RODRIGO DOS SANTOS, matrícula nº 427, 
na Diretoria de Assuntos Legislativos, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Registro Parlamentar e Revisão.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 239/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Kaian Bezerra Bernardes vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor KAIAN BEZERRA BERNARDES, matrícula nº 



23Campinas, terça-feira, 21 de agosto de 2018 Diário Ofi cial do Município de Campinas

432, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Arquivo Público.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 240/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Jeanete Florinda Bove vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora JEANETE FLORINDA BOVE, matrícula nº 
80, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Arquivo Público.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 241/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Gustavo Brandão Monteiro França vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GUSTAVO BRANDÃO MONTEIRO FRANÇA, 
matrícula nº 562, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Arquivo Público.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 242/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Maria Emiliani Pena Ferreira vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIA EMILIANI PENA FERREIRA, matrí-
cula nº 588, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Arquivo Público.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 243/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Henrique Bueno Vitti vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HENRIQUE BUENO VITTI, matrícula nº 457, 
na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Biblioteca.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 244/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Rosemari Mazini vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ROSEMARI MAZINI, matrícula nº 543, na 
Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Bi-
blioteca.

 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 245/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Tabita Honório vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora TABITA HONÓRIO, matrícula nº 488, na Di-
retoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Biblio-
teca.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 246/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Maria de Fátima Donati Aguiar vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIA DE FÁTIMA DONATI AGUIAR, 
matrícula nº 181, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Protocolo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 247/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Mayara Maia Bernardes vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MAYARA MAIA BERNARDES, matrícula nº 
406, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Protocolo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 248/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Henrique Alves Gallo vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HENRIQUE ALVES GALLO, matrícula nº 415, 
na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Protocolo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 249/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ricardo Felipe Artusi Babler vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RICARDO FELIPE ARTUSI BABLER, matrí-
cula nº 413, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coor-
denadoria de Protocolo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
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 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 250/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Daniel de Paulo vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor DANIEL DE PAULO, matrícula nº 561, na Dire-
toria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Protocolo.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 251/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor José Eduardo Leite Júnior vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOSÉ EDUARDO LEITE JÚNIOR, matrícula nº 
516, na Diretoria de Gestão Documental, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Biblioteca.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 252/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Tiago Menezes Faria vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor TIAGO MENEZES FARIA, matrícula nº 442, 
na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Desempenho e Desenvolvimento.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 253/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Bruna Gabriela Aparecida Moreira do Carmo Falce 
vem executando as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que 
ela está subordinada a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora BRUNA GABRIELA APARECIDA MOREIRA 
DO CARMO FALCE, matrícula nº 522, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para pres-
tar serviços junto à Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 254/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ana Carolina Rocha Fiori de Souza vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANA CAROLINA ROCHA FIORI DE SOUZA, 
matrícula nº 425, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 255/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Renato Augusto Rodrigues Francatto vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RENATO AUGUSTO RODRIGUES FRAN-
CATTO, matrícula nº 475, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços 
junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 256/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ronise Martins Capote vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora RONISE MARTINS CAPOTE, matrícula nº 
103, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Gestão de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 257/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Renata Prado Kamizaki de Oliveira vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora RENATA PRADO KAMIZAKI DE OLIVEI-
RA, matrícula nº 490, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Gestão de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 258/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Mariana Miyazawa Rachman vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MARIANA MIYAZAWA RACHMAN, matrí-
cula nº 492, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Gestão de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 259/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Raul dos Santos Soares vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RAUL DOS SANTOS SOARES, matrícula nº 
495, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Gestão de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 260/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
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inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Mauro Gushikem vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MAURO GUSHIKEM, matrícula nº 430, na 
Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Gestão 
de Pessoal.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 261/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Jackeline Rebelo Correa de Oliveira vem executando 
as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordina-
da a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora JACKELINE REBELO CORREA DE OLIVEI-
RA, matrícula nº 376, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 262/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Pedro Eduardo Neme Mazzaro vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor PEDRO EDUARDO NEME MAZZARO, matrí-
cula nº 517, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Saúde e Qualidade de Vida.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 263/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Priscilla Maria Stefano Pereira vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora PRISCILLA MARIA STEFANO PEREIRA, 
matrícula nº 482, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 264/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcos Nascimento e Silva vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCOS NASCIMENTO E SILVA, matrícula 
nº 462, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Saúde e Qualidade de Vida.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 265/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 

e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Roberto Sawao Seo vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ROBERTO SAWAO SEO, matrícula nº 464, na 
Diretoria de Gestão de Pessoas, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Saúde 
e Qualidade de Vida.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 266/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Luiz Carlos Petroni vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LUIZ CARLOS PETRONI, matrícula nº 445, 
na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 267/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Fabiano Ricardo Boro Alves vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FABIANO RICARDO BORO ALVES, matrícula 
nº 459, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 268/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Emilio Carlos de Souza vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor EMILIO CARLOS DE SOUZA, matrícula nº 
438, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 269/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Andre Luiz Tylli vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ANDRE LUIZ TYLLI, matrícula nº 453, na 
Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 270/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
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 Considerando que o servidor Milton Sergio Moreira Junior vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MILTON SERGIO MOREIRA JUNIOR, ma-
trícula nº 407, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 271/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Cláudio Fernando Carrer vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor CLÁUDIO FERNANDO CARRER, matrícula 
nº 583, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Almoxarifado.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 272/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Julio Cesar Favinha vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JULIO CESAR FAVINHA, matrícula nº 456, na 
Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 273/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Mario Aparecido Firmino vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARIO APARECIDO FIRMINO , matrícula nº 
164, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 274/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rodrigo Novaes Santucci vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RODRIGO NOVAES SANTUCCI, matrícula nº 
410, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 275/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Fernando Pereira de Araujo vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 

respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO, matrícula 
nº 521, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 276/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Davison Grellmann Severo vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor DAVISON GRELLMANN SEVERO, matrícula 
nº 559, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 277/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ana Lucia Chabbuh vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANA LUCIA CHABBUH, matrícula nº 369, na 
Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 278/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Flavio Adones Rodrigues de Souza vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FLAVIO ADONES RODRIGUES DE SOUZA, 
matrícula nº 578, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 279/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ana Laura Gomes Faria vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANA LAURA GOMES FARIA, matrícula nº 
507, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Compras e Licitações.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 280/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Paulo do Couto vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
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uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO PAULO DO COUTO, matrícula nº 437, 
na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Patrimônio.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 281/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo Sousa Gomes vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO SOUSA GOMES, matrícula nº 550, 
na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Patrimônio.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 282/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Israel Rocha Neves vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ISRAEL ROCHA NEVES, matrícula nº 557, na 
Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Patrimônio.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 283/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Leonilda Helena de Lima vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora LEONILDA HELENA DE LIMA, matrícula nº 
162, na Diretoria de Materiais e Patrimônio, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Patrimônio.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 284/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Cristiane Laurito da Silva vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CRISTIANE LAURITO DA SILVA, matrícula 
nº 381, na Diretoria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Exe-
cução Orçamentária e Financeira.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 285/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Sonia Mariza Rull Cenamo vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 

 I - Rerratifi car a lotação da servidora SONIA MARIZA RULL CENAMO, matrícula 
nº 469, na Diretoria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Exe-
cução Orçamentária e Financeira.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 286/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Leonardo Custodio dos Santos vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LEONARDO CUSTODIO DOS SANTOS, ma-
trícula nº 409, na Diretoria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Execução Orçamentária e Financeira.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 287/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Kleber Ramiro vem executando as suas atividades junto 
à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva chefi a 
imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor KLEBER RAMIRO, matrícula nº 390, na Direto-
ria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria de Contabilidade.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 288/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Leonardo Dias de Carvalho vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LEONARDO DIAS DE CARVALHO, matrí-
cula nº 451, na Diretoria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Contabilidade.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 289/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Ana Paula Campolim Monteiro vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora ANA PAULA CAMPOLIM MONTEIRO, ma-
trícula nº 160, na Diretoria de Finanças, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Contabilidade.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 290/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marco Antonio Dias da Silva vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCO ANTONIO DIAS DA SILVA, matrícula 
nº 449, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coor-
denadoria de Segurança.
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 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 291/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Felipe de Souza Garbe vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor FELIPE DE SOUZA GARBE, matrícula nº 471, 
na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Segurança.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 292/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ginoelson de Jesus Gomes vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GINOELSON DE JESUS GOMES, matrícula nº 
473, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Segurança.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 293/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Alex de Jesus Andrade vem executando as suas ativi-
dades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ALEX DE JESUS ANDRADE, matrícula nº 470, 
na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Segurança.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 294/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rodrigo Veiga Rebolla vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RODRIGO VEIGA REBOLLA, matrícula nº 
388, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Segurança.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 295/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo Silva de Oliveira vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 
nº 503, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coor-
denadoria de Segurança.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.

 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 296/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Camila Maldonado Ferreira vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA, ma-
trícula nº 405, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Espaço Físico.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 297/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Guilherme Motta Santos vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor GUILHERME MOTTA SANTOS, matrícula nº 
452, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordena-
doria de Espaço Físico.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 298/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Thais Cavalcante de Barros vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora THAIS CAVALCANTE DE BARROS, ma-
trícula nº 367, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Espaço Físico.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 299/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Michele Alves dos Santos Motohiro vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está subordinada 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora MICHELE ALVES DOS SANTOS MOTOHI-
RO, matrícula nº 477, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços 
junto à Coordenadoria de Espaço Físico.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 300/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que a servidora Valéria do Rosário Conceição Gonçalves vem exe-
cutando as suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ela está 
subordinada a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional da servidora,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação da servidora VALÉRIA DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO GON-
ÇALVES, matrícula nº 414, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Manutenção e Conservação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.
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 PORTARIA DA MESA Nº 301/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Diego Caio Botelho Verazay vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor DIEGO CAIO BOTELHO VERAZAY, matrícula 
nº 572, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Manutenção e Conservação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 302/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Carlos Alexandre Macedo vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO, matrícula 
nº 378, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coorde-
nadoria de Manutenção e Conservação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 303/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Osvaldo Martins dos Santos vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS, matrí-
cula nº 545, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Manutenção e Conservação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 304/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Tadeu Rotta vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO TADEU ROTTA, matrícula nº 500, na 
Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordenadoria de 
Manutenção e Conservação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 305/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Rodrigo Messias dos Santos vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RODRIGO MESSIAS DOS SANTOS, matrícula 
nº 501, na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coor-
denadoria de Transporte.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 306/2018 

 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor João Batista Borges vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor JOÃO BATISTA BORGES, matrícula nº 548, 
na Diretoria de Infraestrutura e Serviços, para prestar serviços junto à Coordenadoria 
de Transporte.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 307/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ezio Francisco Fagan Junior vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor EZIO FRANCISCO FAGAN JUNIOR, matrícula 
nº 404, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Sistemas de Informação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 308/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Caio César Luiz vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor CAIO CÉSAR LUIZ, matrícula nº 566, na Di-
retoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar serviços junto à 
Coordenadoria de Sistemas de Informação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 309/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Antonio Marcelo Paulucci vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor ANTONIO MARCELO PAULUCCI, matrícula 
nº 546, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Sistemas de Informação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.
 PORTARIA DA MESA Nº 310/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo Municelli de Oliveira vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO MUNICELLI DE OLIVEIRA, ma-
trícula nº 417, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para 
prestar serviços junto à Coordenadoria de Atendimento ao Usuário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 311/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
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 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Ricardo Nicoletti Moreno vem executando as suas ati-
vidades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RICARDO NICOLETTI MORENO, matrícula 
nº 570, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Atendimento ao Usuário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 312/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Luiz Carlos Albino vem executando as suas atividades 
junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua respectiva 
chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor LUIZ CARLOS ALBINO, matrícula nº 250, na 
Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar serviços junto 
à Coordenadoria de Atendimento ao Usuário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 313/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Hugo Fernandes de Freitas Oliveira vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEI-
RA, matrícula nº 416, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, 
para prestar serviços junto à Coordenadoria de Atendimento ao Usuário.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 314/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Roni Peterson Cunha de Alvarenga vem executando as 
suas atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado 
a sua respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA, 
matrícula nº 374, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para 
prestar serviços junto à Coordenadoria de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 315/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 
de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo Miranda dos Santos vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO MIRANDA DOS SANTOS, ma-
trícula nº 542, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para 
prestar serviços junto à Coordenadoria de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 316/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no 
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e 
 Considerando a implantação da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal 
e em cumprimento às disposições do art. 107 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro 

de 2014, 
 Considerando que o servidor Marcelo de Jesus Fermino vem executando as suas 
atividades junto à Coordenadoria abaixo mencionada e que ele está subordinado a sua 
respectiva chefi a imediata,
 Considerando que a nomeação perante à respectiva Coordenadoria proporcionará 
uma melhor organização acerca do histórico funcional do servidor,
 R E S O L V E: 
 I - Rerratifi car a lotação do servidor MARCELO DE JESUS FERMINO, matrícula 
nº 208, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, para prestar 
serviços junto à Coordenadoria de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação.
 II - Dê-se ciência.
 III - Publique-se.
 IV - Cumpra-se.
 Campinas, 13 de agosto de 2018.

 PORTARIA DA MESA Nº 317/2018 
 A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com funda-
mento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município de Campinas, e
 Considerando o disposto na Resolução nº 892, de 12 de agosto de 2014, que dispõe 
sobre o Programa de Avaliação Probatória do Servidor da Câmara Municipal de Cam-
pinas,
 Considerando o disposto na Resolução nº 885, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe 
sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores deste Legislativo,
 Considerando o Parecer nº 28/2018 da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras,
 RESOLVE: 
 I -  Homologar a aquisição de estabilidade do servidor RAUL DOS SANTOS SOA-
RES, matrícula nº 495, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, do quadro permanen-
te de pessoal da Câmara Municipal de Campinas, a partir de 20 de agosto de 2018, 
conforme cumprimento dos requisitos previstos na Resolução nº 892.
 II -  Conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL ao servidor nos termos da Resolução 
nº 885/2014, a partir de 20 de agosto de 2018, alterando o padrão de vencimento de 
A para B.
 III  - Alterar o padrão de vencimento do servidor de B para C, mantendo-se o nível III, 
em decorrência de atualização profi ssional, conforme art. 21 e o anexo VI da Resolu-
ção nº 928/2017, a partir de 20 de agosto de 2018.
 IV -  Dê-se ciência.
 V  - Publique-se.
 VI  - Cumpra-se.
 Campinas, 14 de agosto de 2018. 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1° SECRETÁRIO 

 FILIPI BATISTA MARCHESI 
 2° SECRETÁRIO 

   

 ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018 
  PROCESSO Nº 26.049/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de Discos novos Hot-Swap, SAS 
600GB 15.000 RPM 3,5", para servidores Dell R520, em conformidade com as espe-
cifi cações técnicas previstas no Anexo I - Termo de Referência.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. Pre-
goeiro, resolvo  ADJUDICAR e  HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 28/2018 , 
bem como  AUTORIZO AS DESPESAS  para a empresa abaixo informada, com o 
respectivo preço total do item:
  
 a.   LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , sob 
 CNPJ nº 30.426.527/0001-43 , no valor total de  R$ 17.684,20 (Dezessete mil, seis-
centos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).   

 A empresa acima deverá aguardar o recebimento de notifi cação expedida pela Câmara 
Municipal de Campinas.
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
   

 ERRATA 
 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 24/2018 
 Na edição do Diário Ofi cial do Município de Campinas de 06/08/2018:
ONDE SE LÊ: 
 YOSHIMITSU OGAWA EIRELI - EPP ., sob o  CNPJ nº 12.926.152/0001-07  ,  para 
o  item 01 , no valor total de  R$ 17.637,84 (dezessete mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e oitenta e quatro centavos) ;
LEIA-SE:
 YOSHIMITSU OGAWA EIRELI - EPP ., sob o  CNPJ nº 12.926.152/0001-07  ,  para 
o  item 01 , no valor total de  R$ 17.636,40 (dezessete mil, seiscentos e trinta e seis 
reais e quarenta centavos) ;
 

 Campinas, 17 de agosto de 2018 
 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 

 Presidente  
   

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 Protocolo Interno nº 25.957/2018 

 Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos 
do processo em epígrafe, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela 
Procuradoria Jurídica desta Casa para contratar a empresa "ONE CURSOS - TREI-
NAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA", inscrita sob o 
CNPJ nº 06.012.731/0001-33, objetivando a inscrição de servidor no curso "ADMI-
NISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE 
MANUTENÇÃO E CUSTOS OPERACIONAIS". Essa ratifi cação se fundamenta no 
inciso II, do art. 25 c/c inciso VI, do art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor global 
é de R$2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), que será pago conforme dotação orça-
mentária específi ca e categoria econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. 
 

 Campinas, 20 de agosto de 2018 
 RAFAEL ZIMBALDI 

 PRESIDENTE 
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 PUBLICAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DA DIRETORIA- 
GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - N° 

03/2018 
  

 A DIRETORA-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, A SENHORA VI-
VIANE CRISTINE DE SETA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
Considerando a importância de a Câmara Municipal de Campinas divulgar textos que sejam 
claros e estejam de acordo com a norma culta da língua portuguesa,
RESOLVE:
Art. 1º Poderá ser solicitada à Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão a revisão 
dos seguintes textos administrativos:
I - formulários;
II - manuais;
III - textos para a divulgação de cursos;
IV - regulamentos;
V - textos que serão publicados no DOM.
§ 1º Os textos que precisarem ser analisados pela Diretoria-Geral e/ou Presidência só pode-
rão ser encaminhados para revisão após a aprovação desta(s).
§ 2º Os textos que servirem de modelo para mais de uma publicação serão revisados uma 
única vez, de modo que o modelo revisado seja utilizado para todas as publicações.
Art. 2º A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não revisará textos pessoais ou 
de interesse individual e textos para a instrução de processos.
Art. 3º A solicitação de que trata o art. 1º deverá ser encaminhada pela chefi a do setor requi-
sitante para o e-mail do setor de Revisão (revisao@campinas.sp.leg.br).
§ 1º O e-mail com a solicitação deverá conter, em arquivo anexo, o texto a ser revisado e o 
prazo desejado para a conclusão da revisão.
§ 2º Após análise da solicitação, o(a) coordenador(a) de Registro Parlamentar e Revisão ou, 
na sua ausência, um revisor por ele designado responderá ao requisitante:
I - informando que a revisão será feita no prazo solicitado;
II - apresentando um prazo maior para a entrega do trabalho, de acordo com os critérios 
estabelecidos no art. 4º; ou 
III - recusando o trabalho de revisão por não terem sido cumpridas as condições estabele-
cidas nos arts. 1º e 2º.
§ 3º Se o setor de Revisão puder entregar o trabalho no prazo solicitado, o requisitante 
deverá apenas aguardar o envio, por e-mail, do texto revisado.
§ 4º Se o setor de Revisão apresentar um prazo maior para a entrega do trabalho, o requisi-
tante deverá responder ao e-mail confi rmando ou cancelando a solicitação de revisão.
§ 5º Caso confi rme a solicitação de revisão, o requisitante deverá aguardar o envio, por e-
-mail, do texto revisado.
Art. 4º Para calcular o prazo de revisão, serão levados em consideração o número de ca-
racteres e a complexidade do texto, bem como o volume de trabalho e prioridades do setor 
de Revisão.
Art. 5º O prazo apresentado para a revisão dos textos administrativos de que trata esta Or-
dem de Serviço poderá ser reavaliado, mesmo após o deferimento da solicitação, nos casos 
em que o setor de Revisão tiver de dedicar-se exclusivamente à revisão de textos da área 
legislativa.
Art. 6º Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Assuntos Legislativos e encami-
nhados à Diretoria Geral para deliberação.
Campinas, 20 de agosto de 2018.
 

 VIVIANE CRISTINE DE SETA 
 DIRETORA-GERAL 

   

 CONTRATO Nº 48/2018 
  

 Protocolo Interno n.º 25.932/2018 - Pregão Eletrônico nº 25/2018 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: KW Lima Serviços EIRELI; CNPJ/MF 
20.105.291/0001-90 - Objeto: Prestação de serviços de recepção nas dependências 
da Câmara Municipal de Campinas - Fundamento legal: Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações - Valor total: R$ 
279.999,36 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta 
e seis centavos) - Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados da data indicada em 
ordem de serviço da Contratante - Assinatura: 20/08/2018. 
 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 ACFV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ/MF 14.998.096/0001-33 NIRE 35300417062 

 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (A.G.O) 
  1)  DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 13 dias do mês de outubro de 2014, às 
15 horas, na sede social da sociedade, na Rua Antonio Álvares Lobo, nº 660, sala 
34, cidade de Campinas/SP., estado de São Paulo, conforme edital de convocação.  2) 
 CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, 
em decorrência da presença da totalidade dos acionistas e membros do Conselho de 
Administração, conforme lista de presença anexo I. 3)| MESA: Sr. Valdemir Benedito 
Purchatti, Presidente, e Sra. Aurea Lopes Purchatti, Secretária.  4.)  ORDEM DO DIA: 
(i) eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (ii) ratifi car os atos praticados 
pela Diretoria da Companhia até esta data.  5.)  DELIBERAÇÕES: Os acionistas pre-
sentes deliberaram:  (i)  reeleger, por unanimidade, os membros da Diretoria da Com-
panhia, os Srs. Valdemir Benedito Purchatti, brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG nº 14.105.970 SSP/SP e do CPF: 024.725.078-36, para o cargo de Diretor 
Presidente; AUREA LOPES PURCHATTI, brasileira, casada, empresária, portadora 
do RG nº 13.759.511-6 SSP/SP e do CPF: 137.666.038-50, para o cargo de Diretora 
Administrativa, para exercerem o mandato de 03 (três) anos.  (ii)  Os reeleitos da dire-
toria da Companhia ora empossados declaram que não estão incursos em nenhum dos 
crimes previstos em lei que os impeçam, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se entrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda contra crimes contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência.  (iii)  ratifi car todos os atos praticados pelos membros da Diretoria 
da Companhia até a presente data.  6) . ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes.
 Certifi co que a presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio.
 

 Campinas, 13 de outubro de 2014 
  VALDEMIR B.PURCHATTI  

 Presidente da Mesa 
 AUREA L. PURCHATTI  

 Secretária 

 ACFV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. 
 CNPJ/MF 14.998.096/0001-33 NIRE 35300417062 

 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (A.G.O)  1.) DATA, HORA E LOCAL: Re-
alizada aos 13 dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, na sede social da sociedade, 
na Rua Antônio Álvares Lobo, nº 660, sala 34, cidade de Campinas/SP., estado de São 
Paulo, conforme edital de convocação.  2.)  CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas 
as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas 
e membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexo I.  3.)  MESA: 
Sr. Valdemir Benedito Purchatti, Presidente, e Sra. Aurea Lopes Purchatti, Secretária.  4.)  
ORDEM DO DIA:  (i)  eleger os membros da Diretoria da Companhia; e  (ii)  ratifi car os atos 
praticados pela Diretoria da Companhia até esta data.  5.) DELIBERAÇÕES: Os acionistas 
presentes deliberaram:  (i)  reeleger, por unanimidade, os membros da Diretoria da Compa-
nhia, a Sra. FABIANA LOPES PURCHATTI, brasileira, solteira, empresaria, portadora do 
RG nº 45975.904-X SSP/SP e CPF: 368.681.628-80, para o cargo de Diretora Presiden-
te; CAMILA LOPES PURCHATTI, brasileira, solteira, empresaria, portadora do RG nº 
44.955.904-X, SSP/SP e CPF: 368.681.638-51, para o cargo de Diretora Administrativa, 
para exercerem o mandato de 03 (três) anos. (ii) Os reeleitos da diretoria da Companhia ora 
empossados declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que 
os impeçam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se entrarem sob 
os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou ainda contra crimes contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência.  (iii)  ratifi car todos os atos praticados 
pelos membros da Diretoria da Companhia até a presente data.  6.)  ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
 Certifi co que a presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio.
 

 13 de outubro de 2017 
  VALDEMIR B.PURCHATTI  

 Presidente da Mesa   
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