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Anticoncepcional com mesmo
princípio ativo substituirá Tricilon

Profissional da Saúde segura a caixa do anticoncepcional interditado

Avenida Prestes Maia: canteiros reformulados

Doces Poderes é atraçãoDoces Poderes é atração
do Cinema na Praça hojedo Cinema na Praça hoje

Prestes MaiaPrestes Maia
tem canteirostem canteiros
reformuladosreformulados
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Sinfônica se apresentaSinfônica se apresenta
 com jovens solistas no CCC com jovens solistas no CCC

 O filme Doces Pode-
res, de Lúcia Murat é a
atração do Cinema na
Praça, hoje, às 19 horas,
na Praça Bento Quirino
(ao lado do Jockey Club).
O filme conta a história do
dia a dia de uma redação

de jornal, onde jornalis-
tas vivem situações am-
bíguas e eticamente dis-
cutíveis. No mesmo local,
durante todo dia, haverá
uma feira de artes e ar-
tesanatos.

O plantio de 10 mil
mudas de flores e 160 mu-
das de árvores, incluindo
palmeiras imperiais, dei-
xou a Avenida Prestes
Maia mais bonita. A obra
será entregue hoje, às12
horas ,  pe la  pre fe i ta
Izalene Tiene. O projeto
paisagístico  foi  realiza-
do pela Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públicos.
Os trabalhos englobaram
a remodelação do cantei-
ro central e a reforma de
uma passarela para pe-
destres.
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Cadastro para creches eCadastro para creches e
pré-escolas termina dia 31pré-escolas termina dia 31

A Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas reali-
za, na sexta-feira  e  no do-
mingo, no Centro de Convi-
vência Cultural, dois concer-
tos da Série Assinaturas. O
destaque das apresentações
fica por conta de dois jovens

solistas: Kayami Satomi, de
20 anos, e Ronaldo Rolim, de
17 anos, vencedores do XV
Concurso de Jovens Instru-
mentistas Brasil,  nas cate-
gorias violoncelo e piano,
respectivamente.
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A Secretaria de Saúde de
Campinas está providencian-
do a compra emergencial do
anticoncepcional injetável
acetato de medroxipro-
gesterona para substituir o
Tricilon, fabricado na Holanda
e distribuído no Brasil pelo

Akzo Nobel Ltda - Divisão
Organon. A Secretaria de
Saúde de Campinas identificou
que três mulheres engravi-
daram, mesmo tendo utiliza-
do o Tricilon, que é distribuído
nos centros de saúde.
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O cadastro anual para a
demanda por vagas na edu-
cação infantil vai até o dia
31 de outubro e pode ser
feito em qualquer escola ou
centro de educação infantil.

Todas as crianças entre três
meses e seis anos, can-
didatas a uma vaga nas cre-
ches e pré-escolas públicas,
podem ser cadastradas.
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Obra paisagística na Avenida Prestes
Maia é entregue pela Prefeitura

Canteiros da Avenida Prestes Maia reformulados: 10 mil mudas de flores e 160 novas árvores

Cadastro de Educação Infantil vai até o dia 31Cadastro de Educação Infantil vai até o dia 31
A população de Campinas

ainda tem sete dias úteis para ca-
dastrar as crianças de 0 a 6 anos
em uma das unidades municipais
de educação infantil. O cadastro
anual para a demanda por vagas
na educação infantil vai até o dia
31 de outubro e pode ser feito
em qualquer escola ou centro de
educação infantil. Todas as crian-
ças entre três meses e seis anos,
candidatas a uma vaga nas cre-
ches e pré-escolas públicas, po-
dem ser cadastradas.

Não é necessário enfrentar
filas para garantir o atendimen-

to. O ideal é que os pais se in-
formem com antecedência so-
bre o horário programado pe-
las unidades para fazer a ficha
da criança.

O critério para a escolha
das crianças é a pontuação a
ser obtida dentro de uma sé-
rie de quesitos e não a ordem
de chegada.

O cadastro por si só, não
assegura uma vaga para a crian-
ça, nem representa a matrícula
para 2003. Devem ser
disponibilizadas para fevereiro
de 2003, 9.000 novas vagas,

abertas pela transferência das
crianças que deixam neste ano o
pré para ingressar na 1ª série
do ensino fundamental.

A Secretaria de Educação
alerta que participar do ca-
dastro é importante para que
a Prefeitura tenha condições
de detectar a demanda exis-
tente para esta modalidade de
ensino e possa desenvolver
ações para atendê-la.

Quem não participar do ca-
dastro será incluído no final da
lista de espera, respeitando a
ordem de classificação.Crianças candidatas à vaga devem se cadastrar

Os serviços de reformu-
lação dos canteiros e da ve-
getação da Avenida Prestes
Maia, abrangendo o plantio
de 10.160 mudas, entre  ár-
vores e flores, incluindo 60
palmeiras imperiais, serão
entregues hoje, às12 horas,
pela prefeita Izalene Tiene.

O projeto paisagístico  foi
realizado pela Secretaria Mu-

nicipal de Serviços Públicos,
por meio do Departamento de
Parques Jardins (DPJ).

Os trabalhos englobaram
a remodelação do canteiro
central e dos taludes existen-
tes no trecho da Prestes Maia,
além da reforma de uma pas-
sarela para pedestres.

Alguns coqueiros retira-
dos do trecho receberam

cuidados especiais no Vivei-
ro Municipal e, em seguida,
foram replantados em outros
locais da cidade.

Na seqüência, além das
60 palmeiras imperiais, foi
feito o plantio de 100 mu-
das de diversas espécies de
árvores, cerca de 10 mil mu-
das de diversos  tipos de flo-
res e grama. As mudas fo-

ram produzidas no Viveiro
Municipal

O trabalho tem por fi-
nalidade deixar em ordem
e melhorar o v isual  dos
corredores de tráfego e
dos trechos cosiderados
as  en t radas  da  c idade ,
onde circulam diariamente
milhares de veículos e de
pedestres.

Calçada éCalçada é
concluídaconcluída
pela AR-9pela AR-9

A Secretaria Municipal
de  Serv i ços  Púb l i cos
concluiu, na última sema-
na, a construção de uma
calçada de cimento de
aproximadamente 400
metros na marginal direi-
ta da Avenida Engenheiro
Francisco de Paula Sou-
za, altura do Jardim São
Vicente, na região Sul de
Campinas.

Conforme a Adminis-
tração Regional 9, unida-
de descentralizada que
executou o serviço, o tre-
cho é muito utilizado pe-
los moradores para atin-
gir a região do hipermer-
cado Carrefour Campi-
nas-Valinhos.

Pela falta da calçada,
os pedestres eram obri-
gados a transitar nas pis-
tas destinadas aos veícu-
los, o que contribuía para
os freqüentes atropela-
mentos que ocorrem no
local.
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Infraero conclui neste mês edital paraInfraero conclui neste mês edital para
transferência de famílias da área de Viracopostransferência de famílias da área de Viracopos

Embalagens do anticoncepcional Tricilon: compra emergencial para substituição

A prefeita de Campinas,
Izalene Tiene, e a nova superin-
tendente regional da Infraero
(Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária), Lia
Aparecida Seglaglio, reafirma-
ram nesta terça-feira, o com-
promisso de manter o calen-
dário acertado para a amplia-
ção do Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos.

Lia Seglaglio adiantou à
prefeita que a Infraero concluirá,
até o final deste mês, o edital da
licitação para a escolha da em-
presa que irá fazer o
cadastramento sócio-econômico
das famílias, cujo local de mora-
dia terá de ser transferido.

Levantamento feito pela
Companhia de Habitação Po-
pular de Campinas (Cohab), no
ano passado, indica que 4.700

Os participantes da I
Mostra de Talentos dos ser-
vidores municipais se apre-
sentam hoje e amanhã, no
Paço Municipal. A mostra é
parte da programação de
comemorações do mês do
servidor, que visa promo-
ver a valorização e a
integração dos trabalhado-
res municipais.

As apresentações no
Paço encerram a Mostra, já
levada no Complexo Ouro
Verde e no Departamento de
Limpeza Urbana. Além de ex-
posição de artesanato e ar-
tes plásticas, a Mostra con-
tará com apresentações de
canto, dança, de instrumen-
tos musicais.

famílias moram nos 17 bairros
em torno de Viracopos (área
que será desapropriada para
a ampliação do aeroporto).

A nova superintendente,
que assumiu o cargo há 15
dias, garantiu que a licitação
será concluída até dezembro,
quando terá iníc io o

cadastramento das famílias.
“Vamos cumprir o prazo esta-
belecido, ou seja, até maio to-
das as famílias estarão cadas-
tradas”, disse.

Depois do cadastramento,
a Prefeitura de Campinas tem
até o final de junho para for-
malizar juridicamente as áreas

Mostra deMostra de
Talentos Talentos vvaaii
aoao  PaçoPaçopara o porto aduaneiro e para

a construção dos conjuntos
habitacionais.

O porto é uma parceria da
Prefeitura com a iniciativa pri-
vada, que comprará as áreas
para a transferência das famíli-
as. Os conjuntos serão
construídos pela CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento Ur-
bano do Estado de São Pau-
lo). A transferência será feita
entre julho e dezembro de
2004.“Também acertamos um
contato mais próximo com os
moradores dos bairros, o que
sempre defendemos desde o
início do processo”, disse
Izalene Tiene. O encontro foi
realizado no Gabinete da Pre-
feitura e contou com a partici-
pação da procuradora da
Infraero, Anete Martins.

Aeroporto de Viracopos: cronograma mantido

Saúde adquire anticoncepcional
para substituir o holandês Tricilon

A Secretaria de Saúde de
Campinas está providenciando a
compra emergencial do anticon-
cepcional injetável acetato de
medroxiprogesterona . A compra
está sendo providenciada para
substituir o Tricilon, fabricado na
Holanda e distribuído no Brasil
pelo Akzo Nobel Ltda - Divisão
Organon.

A Secretaria de Saúde de
Campinas identificou que três
mulheres engravidaram, mesmo
tendo utilizado o Tricilon, que é
distribuído nos centros de saú-
de do município.

Imediatamente após identi-
ficar as ocorrências, a Prefeitura
solicitou análise do medicamen-
to ao Instituto Adolfo Lutz, labo-
ratório oficial de referência para
saúde pública e um dos mais
conceituados laboratórios de
análises do Brasil.

O resultado da análise do
Instituto apontou que o lote
A33720 do Tricilon apresenta
problemas na suspensão. Se-
gundo Salma Balista, responsá-

vel pela Coordenadoria e Vigilân-
cia Sanitária de Campinas
(Covisa), um produto com este
problema pode não ser injetado
na quantidade suficiente para que
produza o efeito a que se pro-
põe.  Com a compra emergencial,
o objetivo é adquirir 7 mil ampo-
las de outro medicamento com o
mesmo princípio ativo do Tricilon.

A quantidade é suficiente para
abastecer a Rede Municipal de
Saúde por três meses.

Após receber os resultados
do Adolfo Lutz, a Secretaria de
Saúde interditou as unidades do
lote A33720 no município. Tam-
bém suspendeu, preventivamen-
te, a distribuição do medicamen-
to na rede pública. Amostras de

todos os lotes serão analisadas.
Para dar toda assistência às

mulheres que fazem ou fizeram
uso do Tricilon, a Secretaria de
Saúde de Campinas está levan-
tando as fichas de todas as
gestantes que estão em acom-
panhamento pré-natal para sa-
ber se alguma delas recebeu o
medicamento.

Além disso, a Secretaria está
substituindo o uso do Tricilon por
outros métodos anticoncepcio-
nais para as mulheres que po-
dem utilizar outras alternativas.

Os Centros de Saúde de
Campinas estão disponíveis e
preparados para acolher todas
as mulheres que precisem de
orientações.

A empresa Akzo Nobel Ltda
- Divisão Organon, que distribui
o produto no Brasil, foi notifica-
da pela Secretaria de Saúde so-
bre os testes do Adolfo Lutz em
20 de setembro passado, ime-
diatamente após receber o re-
sultado. Porém, não apresentou
o pedido de análise de contra-
prova, dentro do prazo, confor-
me estabelecem os artigos 99 e
100 da Lei 10.083/98 do Códi-
go Sanitário do Estado.

Somente nesta quarta-feira,
dia 23, a empresa apresentou
requerimento de contra-prova da
análise do Lutz, estando, portan-
to, fora do prazo estabelecido
em lei.



PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA

NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA ‘‘C’’ DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO VETO TOTALMENTE O

PROJETO DE LEI Nº 165/01, QUE ’ESTABELEÇE NOVO PRAZO
À LEI N° 10.572/00, QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N°

10.393/99, QUE ALTERA A LEI 7.413/92, QUE DISPÕE SOBRE O
CÓDIGO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS  E

EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
J.PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 23 DE OUTUBRO DE 2002
IZALENE TIENE

PREFEITA MUNICIPAL
OF.518/02

Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei nº 165/01, que
‘‘Estabelece novo prazo à Lei n° 10.572/00, que altera dispositivos da Lei n°
10.393/99, que altera a Lei n° 7.413/92, que dispõe sobre o Código de Projetos
e Execução de Obras e Edificações do Município e dá outras providências’’.
SENHOR PRESIDENTE:
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições conferidas pelos
artigos 50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do
Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei nº 165/01, que
‘‘Estabelece novo prazo à Lei n° 10.572/00, que altera dispositivos da Lei n°
10.393/99, que altera a Lei n° 7.413/92, que dispõe sobre o Código de Projetos
e Execução de Obras e Edificações do Município e dá outras providências’’. 

De acordo com a justificativa do nobre edil, a presente propositura tem a
finalidade de prorrogar os efeitos da Lei 10.572/00, pois que a mesma não
obteve a divulgação esperada entre a população, e este fato possibilitaria a
regularização de imóveis construídos com área irregular, isentando os
munícipes do pagamento das multas impostas pela Prefeitura.

Entendemos que o projeto em tela contraria o interesse público, sendo correto afirmar
que a imposição de multa às construções ou acréscimos irregulares obedecem às
normas de planejamento urbano dirigidas a todos os munícipes, de maneira que
apenas por excepcionalidade se poderá cogitar da hipótese de dispensabilidade de sua
aplicação por parte do Município, através da ação de fiscalização exercida pelos
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Campinas.

Com efeito, a Lei n° 10.572/00 estabelece o prazo de 12 (doze) meses, contados
da sua publicação, para a regularização dos acréscimos mencionados sem a
cobrança da multa, ou seja, a mens legis é beneficiar as construções existentes
até a data de sua publicação e após decorrido o prazo nela previsto, sem a
regularização, as irregularidades seriam passíveis de aplicação da multa.

Dessa forma, todos os acréscimos irregulares constatados nas fiscalizações
realizadas em construções em data posterior a 04 de julho de 2000,
obrigatoriamente serão objeto de aplicação de multa, constituindo situação que
reveste o Poder Público da obrigatoriedade de cumprir a lei, decorrente do
princípio da legalidade insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal,
não podendo agir de forma diversa. 

Vale dizer, prorrogar o prazo previsto no art. 3° da Lei 10.393/99, alterado pelo
artigo 4° da Lei 10.572/00, será anular um comando normativo de
disciplinamento do planejamento urbano, frustrando a ação fiscalizatória dos
órgãos da Prefeitura Municipal de Campinas, advindo daí a primeira situação
de contrariedade ao interesse público.
A segunda situação em que verificamos a contrariedade ao interesse público reside
no desprestígio ao munícipe que observa a lei, cujo desconhecimento a ninguém
escusa, a teor do artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil, ao que edifica sua
construção de acordo com a legislação em vigor e com os projetos apresentados

aos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de Campinas, fato que caracteriza
verdadeiro estímulo à desobediência às regras públicas de planejamento urbano.

Em conseqüência, a oposição do veto total ao projeto encontra-se bem
amparada em sólidos fundamentos de natureza constitucional, medida que
aguardamos seja mantida por essa Egrégia Câmara Municipal.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos
protestos de elevada consideração e apreço.

Campinas, 23 de outubro de 2002
IZALENE TIENE

Prefeita Municipal
EXMO. SR.
ROMEU SANTINI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Campinas

NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA ‘‘C’’
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO VETO PARCIAMENTE
O PROJETO DE LEI Nº 134/02, QUE ’CRIA O PROGRAMA DE

VIVEIROS DE MUDAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO’.
ESPECIFICAMENTE OS ARTIGOS 2°, 4°, 5° E 8°

J.PUBLIQUE-SE
CAMPINAS, 23 DE OUTUBRO DE 2002

IZALENE TIENE
PREFEITA MUNICIPAL

OF/GP 517/0

Assunto: Encaminha razões de veto parcial ao projeto de lei nº 134/02, que
‘‘Cria o Programa de Viveiros de Mudas nas Escolas do Município’’.
SENHOR PRESIDENTE:
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos
conferem os artigos 50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei nº 134/02, que
‘‘Cria o Programa de Viveiros de Mudas nas Escolas do Município’’.

A louvável iniciativa do nobre vereador em proporcionar aos alunos da rede
municipal de ensino um maior contato com a natureza, o aprendizado de
jardinagem e um aumento da produtividade de mudas de árvores no Município
encontra, em seus dispositivos, óbices de natureza constitucional, que
recomendam opor veto parcial ao projeto em tela, conforme demonstramos.

Os artigos 2°, 4°, 5° e 8° ofendem o princípio da independência e harmonia dos
poderes, estabelecido no art. 2° da Constituição Federal, pois interferem
diretamente na estruturação de órgãos da Administração Pública, matéria
reservada exclusivamente ao Prefeito Municipal, a teor do disposto no art. 45,
II da Lei Orgânica do Município de Campinas.

Por outro lado, ainda que as tarefas a serem desempenhadas na implementação
do programa sugerido sejam as mais nobres, o desenvolvimento de tais
atividades propicia o aumento de despesa e a realização de gastos não previstos,
necessários para atenderem aos novos encargos, matéria vedada pelo artigo 48,
caput, da Lei Orgânica do Município de Campinas.

Essas as razões que ensejaram a oposição do veto aos artigos 2°, 4°, 5° e 8°,
medida que aguardamos seja mantida por essa Egrégia Câmara Municipal.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos
protestos de elevada consideração e apreço.

Campinas, 23 de outubro de 2002
IZALENE TIENE

Prefeita Municipal
EXMO. SR.
ROMEU SANTINI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Campinas
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LEI N. 11.395 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

INSTITUI A "SEMANA DA FAMÍLIA" NO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Art. 1º - Fica instituído no Município de Campinas a "Semana da Família" a ser
comemorada anualmente no mês de Agosto. 

Parágrafo Único - A comemoração da Semana, de que trata este artigo, será
realizada nas Escolas Municipais, sob a orientação da Secretaria Municipal de Ensino.

Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas
próprias do orçamento, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua Publicação. 

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

Campinas, 23 de outubro de 2002
Autoria: Vereadores Jota Silva e Campos Filho 
Prot. 10/05126/02

LEI N.11.396 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CRIA O PROGRAMA DE "VIVEIROS DE MUDAS" NAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO

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

Art. 1º - Fica, pela presente lei, criado, no âmbito do Município, o programa
"Viveiros de Mudas" nas escolas municipais, destinado ao cultivo de mudas de
árvores de rua, frutíferas, plantas ornamentais, hortaliças e plantas medicinais. 

Art. 2º - VETADO

Art. 3º - O programa "Viveiros de Mudas" tem como objetivos: 

I - Promover a educação e a preservação ambiental; 
II - O fornecimento de mudas às escolas municipais e às comunidades locais; 
III - A ampliação da arborização em áreas públicas e privadas nos bairros; 
IV - O desenvolvimento de habilidades a aptidões dos estudantes; 

Art. 4º - VETADO

Art. 5º - VETADO

Art. 6º - A Prefeitura Municipal poderá celebrar convênios com órgãos da
administração estadual, federal, instituições de ensino ou com a iniciativa
privada objetivando a viabilização do presente Programa. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão por conta de
dotações próprias do orçamento. 

Art. 8º - VETADO

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 23 de outubro de 2002
Autoria: Vereador Jonas Donizette 
Prot. 10/5124/02

LEI Nº 11.397 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR EM

EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, A
SEREM IMPLEMENTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COTAS
DE PARTICIPAÇÃO PARA MULHERES COM RESPONSABILIDADES

DE SUSTENTO DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo a instituir em Empreendimentos
Habitacionais de Interesse Social, a serem implementados no Município de
Campinas, cotas de participação para mulheres com responsabilidades de sustento da
família, em caráter permanente, com o objetivo de garantir projetos habitacionais que
favoreçam mulheres de baixa renda, únicas responsáveis pelo sustento da família.

Parágrafo único - A COHAB - Campinas, junto com a Secretaria de
Assistência Social, constituirão um colegiado técnico de avaliação que ficará
responsável pela execução desta lei definindo cotas e critérios de escolha das

mulheres beneficiadas por Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social
definidos pela Lei nº 10.410, de 17 de janeiro de 2000.

Art. 2º - A presente lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Campinas, 23 de outubro de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

autoria: Vereadora Delegada Teresinha
Prot. 10/5123/02

DECRETO N.º 14.117 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 108.460,30 (cento e oito mil,

quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, §º 1º da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 108.460,30(cento e
oito mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) suplementar ao
Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

02.01 GABINETE DA PREFEITA
04.122.3300.2.011 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE
339030 Material de Consumo .......................................................................R$ 29.860,30

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2028.3.004 EXPANSÃO ATEND. E COBERTURA EDUCATIVA SME E FUMEC
449051 Obras e Instalações.............................................................................R$ 8.600,00

10.01 SECRETARIA MUN. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
04.122.3300.2.111 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica...............................R$ 50.000,00

17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.3000.2.209 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS
339093 Indenizações e Restituições..............................................................R$ 20.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.................................................................................R$ 108.460,30

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das
seguintes dotações:

02.01 GABINETE DA PREFEITA
04.122.3300.2.011 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica...............................R$ 29.860,30

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2028.3.004 EXPANSÃO ATEND. E COBERTURA EDUCATIVA SME E FUMEC
449052 Equipamentos e Material Permanente
00.01 Tesouro Municipal -- Ensino Fundamental ........................................R$ 8.600,00

10.01 SECRETARIA MUN. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
04.122.3300.2.111 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339030 Material de Consumo .......................................................................R$ 50.000,00

17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.3000.2.209 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................. R$ 20.000,00 
TOTAL DAS ANULAÇÕES .............................................................................................R$ 108.460,30 

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes do Ofício nº.
038/02/CSC/DECOR/SF e Protocolos n°s. 1002878/02/SME, 1007895/02/SMOP e
1007589/02/GP e publicado na Coordenadoria do Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo
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DECRETO N.º 14.118 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, § 2º, inciso IV da Lei n.º 11.121 de 28 de
Dezembro de 2001,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes
classificações:

10.01 SECRETARIA MUN. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
15.452.5383.2.342 PRESERVAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
00.41 Recursos Próprios do FUFPM ......................................................... R$ 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente
00.41 Recursos Próprios do FUFPM ......................................................... R$ 10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..................................................................................R$ 20.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da
seguinte dotação:

10.01 SECRETARIA MUN. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS
15.452.5383.2.342 PRESERVAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS
339030 Material de Consumo
00.41 Recursos Próprios do FUFPM ......................................................... R$ 20.000,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da
Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº.
1006040/02/ SSP/ DPJ e publicado na Coordenadoria do Gabinete da Prefeita,
na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N° 14.119 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 4° DO DECRETO MUNICIPAL
Nº 12.173, DE 21 DE MARÇO DE 1996, QUE ‘‘REGULAMENTA O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL’’

A Prefeita do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 4° do Decreto n° 12.173, de 21 de
março de 1996, que passa a ter a seguinte redação:
‘‘Art. 4°..................................................................................................
II -- Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordem de pagamento de
despesa do Fundo’’. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania 

MARIA SOARES DE CAMARGO

Secretária de Assistência Social

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, conforme elementos
constantes do protocolado administrativo n° 52.987, de 26 de agosto de 2002,
em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social, e publicado na
Coordenação de Gabinete da Secretaria de Gabinete e Governo, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMª SRA.
PREFEITA MUNICIPAL

Em, 22 de outubro de 2002
De 7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - Prot. 49378/02
À vista das cotas de fls. 211 e 213 do 7.º Grupamento de Bombeiros, bem como
dos pareceres de fls. 214 -- 218 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania,
que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A prorrogação do contrato celebrado com a empresa Garage Serviços Ltda.,pelo
período de 23/10/02 a 22/10/03.
O reajuste do Contrato de manutenção e a consequente despesa, no importe de
R$ 78.048,00 (Setenta e oito mil e quarenta e oito reais).
À SAJC/DAJI, para a formalização dos termos próprios e a seguir, ao 7.º GB
para as demais providências.

Em, 23 de outubro de 2002
De SEC. EDUCAÇÃO -- Prot. 48852/97
A manifestação da Coordenadoria Setorial de Nutrição da SME na fl. 12.896,
bem como os pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania de
fls. 12.906 -- 12.910, demonstram a necessidade e a inexistência de óbices legais
ao deferimento do pedido de devolução de garantia formulado pela empresa
Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda.
Por tal motivo, defiro o pedido de devolução daquela garantia, devendo a
Secretaria de Finanças adotar as providências cabíveis, além de certificar a
empresa para retirá-la, através de representante legal, devidamente credenciado,
que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento.
Após, retorne o processo à SME, para as demais providências, em especial,
manifestar-se quanto a execução das obrigações contratuais pela empresa Geraldo
J. Coan & Cia Ltda., bem como providenciar o solicitado em fls. 12.890/12.892,
para que a SMAJC possa concluir a análise das solicitações pendentes.
De SMCET -- Prot. 50803/02
À vista dos pareceres emitidos pela SAJC às fls. 04 a 05 e 07, AUTORIZO a
elaboração do Termo de Comodato da área descrita à fl. 02, para construção
do Centro Comunitário Multifuncional da Santa Maria. À SAJC, para
formalização do respectivo Termo.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SETOR DE
CADASTRO DE FORNECEDORES

EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS APROVADOS

1) PROT: 056411/2002 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-018, 15-071, 20-001, 20-004, 20-005, 20-009, 20-011, 20-015,
20-018, 20-038.

2) PROT: 2002/10/06972 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO:20-005, 20-009, 20-018, 20-037, 56-020. 

3) PROT: 52825/2002 - CARDOSO & AZEVEDO ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-018, 20-001, 20-005, 20-009, 20-011, 20-012, 20-018, 20-038.

4) PROT: 2002/10/06135 -- COMERCIAL VIDA NOVA MONTE ALTO LTDA. - EPP
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL 
JULGAMENTO: 45-010, 47-020, 47-030, 47-060, 52-070, 54-010, 56-010, 56-020, 56-025,
56-030, 56-045, 56-060, 57-035, 57-050, 57-065, 57-070, 57-072, 57-080, 59-005, 59-010,
59-020, 59-025, 59-030, 59-035, 59-040, 59-048, 59-050, 59-060, 59-070, 80-010, 95-010.

5) PROT: 2002/10/04284 - CONCREJATO SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-018, 15-071, 20-001, 20-002, 20-006, 20-009, 20-011, 20-013,
20-015, 20-017, 20-018, 20-019, 20-021, 20-024, 20-025, 20-036, 20-038, 20-040.

6) PROT: 2002/10/06973 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-012, 15-018, 15-071, 15-087, 20-001, 20-002, 20-005, 20-006, 20-009,
20-012, 20-013, 20-015, 20-017, 20-018, 20-024, 20-025, 20-036, 20-037, 20-038, 56-020.

7) PROT: 2002/10/05689 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-012, 15-071, 20-001, 20-002, 20-004, 20-005, 20-006, 20-009, 20-012,
20-013, 20-015, 20-018, 20-019, 20-024, 20-025, 20-027, 20-036, 20-037, 20-038, 56-020.

8) PROT: 2002/010/03377 -- CROPCENTER AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA. 
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 37-040.

9) PROT: 2002/10/06571 -- FONTE NOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 26-010, 34-070, 41-030, 42-040, 47-010, 47-030, 47-060, 52-010,
52-040, 52-060, 52-070, 52-075, 53-010, 56-010, 56-020, 56-060, 62-040, 63-005, 65-060,
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67-005, 67-010, 67-060, 71-019, 72-010, 72-040, 73-010, 73-050, 74-010, 74-020,
75-010, 75-030, 76-040, 78-010, 78-020, 79-030, 79-040, 80-010, 80-020, 80-030,
81-005, 81-035, 91-030, 93-005, 93-025, 93-030, 95-015, 95-025, 95-030.

10) PROT: 2002/10/02183 - HERCULES EQUIP. DE PROTEÇÃO E BORRACHAS
LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 42-040, 42-060, 54-080, 63-005.

11) PROT: 2002/10/07360 -- MRF CONSTRUÇÕES LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-018, 20-001, 20-006, 20-009, 20-011, 20-012, 20-015, 20-019,
20-021, 20-038.

12) PROT: 2002/10/06989 - NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. 
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-130.

13) PROT: 2002/10/06713 - STUDIO ELETRÔNICO ASSESS. E PROD. DE CINEMA
E TELEV. LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO:15-099.

A COMISSÃO JULGADORA
MARIA ALCINA FERREIRA SANTOS NOGUEIRA

Presidente
KATIA CILENE RUELLA

Membro
ELISEU ALVES TEIXEIRA FILHO

Membro

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- CMAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho /Municipal de Assistência Social -- CMAS, no uso de suas atribuições,
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 -- LOAS ( Lei Orgânica de Assistência
Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua criação,
alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente no uso de
suas atribuições legais, CONVOCA seus Conselheiros Titulares/Suplentes e
interessados em geral, para a Reunião Ordinária a realizar-se dia 29/10/2002, às
8:30 em sua sede, situada à Rua Ferreira Penteado, 1331 -- Centro.

Campinas, 21 de Outubro de 2002

MARIA THEREZINHA CORREA MARQUES

Presidente em exercício do CMAS / Campinas

(22, 23 e 24/10)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher vem nesta data retificar a
publicação dos dias 05, 07 e 08 deste mês e ano, onde foi publicado
erroneamente o nome de algumas conselheiras, publicando nesta data o nome
correto das mesmas e suas respectivas entidades. 

CONSELHEIRAS- BIÊNIO 2002/2004

ENTIDADE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELEC. DE SAÚDE 
TITULAR: ROSA DE LURDES S. GONÇALVES.
SUPLENTE: ROSALINA DE SOUZA.

ENTIDADE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
TITULAR: MARIA THEREZINHA APARECIDA C. MARQUES. 
SUPLENTE: SANDRA FOSTER JOANINI.

ENTIDADE: CLUBE DA LADY DE CAMPINAS
TITULAR: TEREZINHA DE FIGUEIREDO ARANTES BALAS.
SUPLENTE: LEILA BUCHABI REZEK ANDERY.
Faz saber também que a chapa nº 01, cujos nomes das conselheiras que
compunham a chapa foi publicado também nos dias 05, 07 e 08, que concorria a
eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, retira sua candidatura
nesta data, não participando mais de qualquer processo eleitoral.

CHRISTINA LUCAS

Presidenta

(23, 24 e 25/10)

C O N S E L H O  M U N I C I P A L  D O S  D I R E I T O S  D A  C R I A N Ç A
E  D O  A D O L E S C E N T E  D E  C A M P I N A S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2002

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE  (CMDCA), criado pela Lei Municipal nº 6574 de 19 de julho de
1991 e alterada pela Lei Municipal nº 8484 de 04 de outubro de 1995 e em

conformidade com a Lei Municipal nº 11323 de 31 de julho de 2002, que
reestrutura o Conselho Tutelar de Campinas, CONVOCA todos os candidatos
ao cargo de Conselheiro Tutelar, triênio 2003/2005, cujas inscrições foram e
vierem a ser deferidas, a apresentarem-se munidos com documento de
identificação e comprovante de inscrição, às 8:00 horas do dia 10/11/2002 no
Colégio de Aplicação Pio XII -- à Rua Boa Ventura do Amaral, nº 354 --
Bosque, para a realização das provas.

Campinas, 23 de outubro de 2002

PE. ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO

Presidente

(24, 25 E 26/10)

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

RESOLUÇÃO NO. 16/2002 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

Altera a Resolução Nº 06/2002 que ‘‘Dispõe sobre o Regimento
das Eleições 2002 do Conselho Tutelar’’

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE/CMDCA--Campinas, através de seu Presidente, considerando
o afastamento da Conselheira Cristiane Machado, nomeia o Conselheiro Júlio
Ernesto da Silva Neto como Coordenador da Comissão Recursal para apreciar
recursos interpostos com fundamento no Regimento Interno ou nos Editais dele
correspondentes, bem como a inclusão nesta Comissão dos senhores
representantes da Secretaria Municipal dos Assuntos Jurídicos e Cidadania, Dr.
Gilberto Rizzi Filho e Dr. Rodrigo Guersoni.

Campinas, 23 de outubro de 2002

PADRE ERLY AVELINO GUILLEN MOSCOSO

Presidente do CMDCA

(24, 25 E 26/10)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO

A Diretoria do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação
convida os profissionais responsáveis pelo Projeto Biblioteca nas suas Unidades
Educacionais para participarem do III Encontro Anual do Programa Nacional de
Incentivo à Leitura conforme programa abaixo:

PROGRAMA

Dia 28/10 -- Salão Vermelho
9h - Abertura
Mesa redonda ‘‘Da biblioteca escolar à biblioteca pública: caminhos
democráticos da formação do leitor’’.
9h15 -- Prof. Dr. Luis Percival Leme de Britto (Presidente da ALB e UNISO)
10h15 -- Intervalo para café
10h30 -- Profª Drª Norma Sandra de Almeida Ferreira (Faculdade de Educação
da UNICAMP/ALLE)
14h -- Palestra: ‘‘Relação entre texto e imagem’’. 
Ângela-Lago (Escritora)
15h30 -- Intervalo para café
15h45 -- Minhas memórias de leitor nas Bibliotecas Escolares e Públicas
Ignácio de Loyola Brandão (Escritor)
18h -- Lançamento do livro: ‘‘O Anônimo Célebre’’ do escritor Ignácio de
Loyola Brandão e sessão de autógrafos com a presença também da escritora
Ângela-Lago, no interior da Biblioteca Pública Municipal.

Dia 29/10 -- Auditório da Câmara dos Vereadores
9h -- Palestra: ‘‘O professor e o jornal na biblioteca’’
Carmen Lozza (Diretora da coluna Leitores e Leituras e Coordenadora
Pedagógica do Projeto ‘‘Quem lê mais sabe mais’’ do Jornal O Globo)
10h30 -- Intervalo para café
10h40 -- Experiências bem sucedidas de promoção da leitura em Bibliotecas
públicas e escolares.
- Rede Municipal de Ensino de Campinas
 Denise K. Padula Furgeri (Orientação Pedagógica)
- Biblioteca Pública Municipal ‘‘Prof. Ernesto Manoel Zink’’
Gláucia Maria Mollo (Coord. da Biblioteca Municipal de Campinas)
- Serviço Social Comércio/SESC-Campinas
 João de Pontes Junior (Bibliotecário)
- Rede Anhanguera de Comunicação (projeto Correio Escola)
Cecília Pavani (Coordenadora) e monitores
14h às 18h -- Grande ‘‘Feirão de Trocas’’
 Livros, gibis, CDs, figurinhas, cartões de telefone, postais, selos, estarão sendo
trocados por alunos da Rede Municipal de Ensino bem como por todo cidadão
que deseje participar do ‘‘Feirão’’. Venha, traga seu material e troque por um
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que você ainda não leu, viu ou ouviu.
Campinas, 21 de outubro de 2002

ANTONIETA MARIA RABELO LEITE

Diretora do Departamento Pedagógico

(22, 23 e 24/10)

COMUNICADO SME/FUMEC

A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de
Educação Comunitária, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que o III Congresso Municipal de Educação de Campinas
ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de novembro, conforme o Regimento Interno
comunicado e publicado no DOM de 16/10/02;
CONSIDERANDO que a Resolução SME nº 01/02 e Portaria FUMEC nº
06/02, que tratam do Calendário Escolar, previram não letivos os dias 04, 05 e
06 de novembro para realização do III Congresso Municipal de Educação;
CONSIDERANDO que o programa de realização do III Congresso implicará
em alteração do Calendário;
CONSIDERANDO que as Unidades Educacionais poderão promover
atividades diferenciadas nestes dias, para atendimento aos alunos e
cumprimento do Calendário Escolar;
CONSIDERANDO a importância da discussão sobre o Plano de Cargos e
Salários por todos os profissionais da Educação e, 
CONSIDERANDO a necessidade de criar condições para que essas discussões
se efetivem na Unidade Educacional, 
COMUNICA que:
1. O Calendário Escolar (Resolução SME nº 01/02 e Portaria FUMEC nº 06/02)
deverá ser alterado para as devidas adequações.
2. O Conselho de Escola deverá emitir parecer sobre a alteração do Calendário e
a Direção deverá encaminhar, aos órgãos responsáveis pela homologação, após
a análise do Supervisor Educacional, o memorando explicativo da alteração do
Calendário, anexando a ata do Conselho. 
3. Nas Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Regular e Curso
Supletivo e classes da FUMEC o dia 04/11 será considerado letivo, pois haverá
freqüência de alunos.
4. Nas Unidades Educacionais onde houver dispensa parcial de alunos nos dias 05 a
8/11 deverá ser prevista reposição de aulas, considerando-se a alteração de calendário.
5. Se houver atividades pedagógicas, com freqüência de alunos nos dias 05 e
06/11, previstos não letivos no Calendário Escolar, estes dias deverão ser
considerados letivos.
6. Nos dias 11 e 12 de novembro as Unidades Educacionais poderão prever um ou dois
dias para discussão sobre o Plano de Cargos e Salários, na alteração do Calendário
Escolar, desde que estes dias tenham sido compensados no período previsto para o
Congresso, garantindo dias letivos previstos no Calendário Escolar/2002.
7. As Unidades Educacionais poderão manter os dias 05 e 06/11 não letivos,
realizando Reuniões de Integração ou outra atividade pedagógica, desde que o
corpo administrativo e docente cumpra o horário normal de trabalho, e desde
que seja assegurado o item anterior.
8. As Unidades Educacionais deverão garantir o atendimento aos alunos nos
dias 07 e 08 de novembro.

Campinas, 21 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(22, 23 e 24/10)

PORTARIA FUMEC Nº 61/2002

Nomeação do Concurso Público - Referente ao Edital 003/2.000
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal Para
Educação Comunitária -- FUMEC, usando de suas atribuições e de acordo com
o Concurso Público de provas e títulos para provimento do cargo de Agente
Administrativo conforme Edital PMC/FUMEC nº 003/2.000.
RESOLVE:
Nomear o Agente Administrativo abaixo relacionado para exercer, como
Titular, o Cargo de Agente Administrativo, junto à Fundação Municipal para
Educação Comunitária -- FUMEC
NOME RG
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Campinas, 21 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação - Presidente Fumec

(22, 23 e 24/10)

COMUNICADO
A Secretária Municipal de educação torna pública a proposta de Regimento
Interno para o III Congresso Municipal de Educação (em anexo), aprovada pelo
Fórum de Representantes das Unidades Educacionais Municipais de Campinas,

em sua assembléia de 19/10/02.
Campinas, 22 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

ANEXO

III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS

P R O P O S T A  D E  R E G I M E N T O  I N T E R N O  A P R O V A D A
P E L O  F O R U M  D E  R E P R E S E N T A N T E S

Artigo 1º - O III Congresso Municipal de Educação, nesse Regimento
designado Congresso, previsto no parágrafo nº 33 do texto conclusivo do eixo
temático nº 4 do II Congresso Municipal de Educação, nesse Regimento
designado Congresso, será realizado na Cidade de Campinas, nos dias 04, 05,
06, 07 e 08 de novembro de 2002, em três etapas:
1. No dia 04 de novembro de 2002, nas unidades educacionais, agrupamentos e
outras unidades de trabalho da Educação, com discussão dos textos-guias e
apresentação de emendas;
2. No dia 05 de novembro de 2002, em assembléias regionais por Naed, para
discussão e aceitação das emendas. Serão aceitas as que obtiverem um mínimo
de 1/3 (um terço) dos selegados.
As assembléias realizar-se-ão nos seguintes locais:
- NAED NORTE: Bonfim Recreativo e Social, à Rua Bento da Silva Leite, 330
-- Campinas/SP
- NAED SUL: Clube Campineiro de Regatas e Natação, à Av. Cel. Silva
Telles, 462 -- Campinas/SP
- NAED LESTE: Tênis Clube de Campinas, à Rua Cel. Quirino, 1346 --
Campinas/SP
- NAED NOROESTE: Igreja Maria Mãe do Povo, à Rua Pelicano, s/nº -
Campinas/SP
- NAED SUDOESTE: Clube Semanal de Cultura Artística, à Rua Irmã
Serafina, 937 -- Campinas/SP
3. Nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2002, em plenárias conclusivas, serão
discutidos e votados os textos com emendas encaminhadas pelas assembléias
regionais. As plenárias conclusivas realizar-se-ão no Ginásio do Guarani, Rua
Imperatriz Dona Tereza Cristina, 11 -- Campinas/SP 

DOS OBJETIVOS

Artigo 2º - O Congresso, como instância deliberativa, objetiva definir os rumos da
Educação da rede municipal de ensino de Campinas, até a realização de novo
Congresso. As discussões e deliberações se darão em torno do mesmos 4 eixos
temáticos discutidos no II Congresso Municipal de Educação, mas sem que isso
caracterize o presente Congresso como simples continuação do anterior, garantida
a possibilidade de priorização e aprofundamento de temas e propostas:
1. A função da escola no mundo de hoje -- o que a escola representa para todos
que dela participam e o que fazer para que de fato sua função seja significativa
para os profissionais da educação e comunidade educacional.
2. As relações humanas, profissionais e de poder na SME/FUMEC -- quais
profissionais (e com qual atuação) necessitamos para construir a escola que queremos.
3. As condições básicas de funcionamento das unidades educacionais e demais
órgãos da SME/FUMEC -- rede física, equipamentos pedagógicos (incluindo
salas de informática), etc.
4. Políticas públicas -- relação da rede com o contexto educacional do país.

DA PROGRAMAÇÃO

Artigo 3º - 04 de novembro
As unidades educacionais/agrupamentos da Fumec/outras unidades de trabalho
da Educação reunirão os seus servidores, pais e alunos para discussão dos
textos-guias e apresentação de emendas às assembléias regionais. Poderão
organizar seus trabalhos em um único turno de trabalho ou em mais de um,
desde que se garanta a sistematização das discussões. As emendas, apresentadas
singularmente por parágrafo, deverão ser encaminhadas somente quando
obtiverem um mínimo de um terço (1/3) de aceitação do total dos participantes.
Dia 05 de novembro:
Serão realizadas assembléias regionais por Naed, com o objetivo de leitura e discussão
das emendas oriundas das discussões do dia anterior, organizadas da seguinte forma:
- Horário: 
8h00: credenciamento e entrega das emendas
8h30: início das assembléias
12h00: almoço e atividades culturais
13h30: continuação das assembléias
17h00: final dos trabalhos
- Composição da mesa coordenadora: um (1) participante da coordenação das
assembléias preparatórias e um (1) participante eleito no início das assembléias.
Os coordenadores poderão, a seu critério, contar com mais um participante para
secretariar as assembléias.
- As emendas que obtiverem um mínimo de 1/3 (um terço) dos votos de
aceitação deverão ser encaminhadas às plenárias conclusivas. Haverá digitação
simultânea à votação das emendas, para que, logo após o término dos trabalhos,
sejam disponibilizadas à impressão.
Dias 06, 07 e 08 de novembro:
Serão realizadas plenárias conclusivas para discussão dos textos com suas
emendas, para composição do texto conclusivo do Congresso, organizadas da
seguinte forma:
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- Horário: 
dia 06 de novembro:
8h00: Atividade Cultural
9h00: Abertura oficial
10h00: Votação do regimento
11h00: início das discussões e votação do texto e emendas referentes aos eixos
temáticos, a partir do eixo 1
12h00: Almoço e atividades culturais
13h30: continuidade das discussões e votação
17h00: final dos trabalhos
dias 07 e 08 de novembro:
8h00: Atividades culturais
8h30: continuidade das discussões e votação
12h00: almoço e atividades culturais
13h30: continuidade das discussões e votação
17h00: final dos trabalhos
As assembléias plenárias serão coordenadas por um colegiado de cinco (5)
componentes, formado por um participante indicado por cada Naed. 
§ 1º - Compete à mesa coordenadora:
a) Dirigir os trabalhos com base no presente regimento;
b) Resolver as questões que lhe forem submetidas podendo consultar plenário
para formar opinião ou submete-las à votação a pedido de qualquer delegado.
§ 2º - O componente da mesa que quiser pronunciar-se sobre qualquer matéria
deverá dirigir-se ao plenário, chegada a sua vez, afastando-se de suas funções e
a elas retornando após manifestação.
§ 3º - Os horários deverão ser rigorosamente respeitados, não sendo considerada,
para efeito deliberativo, qualquer decisão tomada fora desses horários.
§ 4º - As discussões dos textos-guias e emendas de cada eixo temático terão
como tempo limite quatro (4) horas.
§ 5º - Serão admitidas para discussão exclusivamente as emendas encaminhadas
nas assembléias por Naed, nas condições estabelecidas para o dia 05 de
novembro e as que surgirem após supressão das existentes.

DOS PARTICIPANTES

Artigo 4º - São participantes do Congresso, com direito a voz e voto:
- No dia 04 de novembro: todos os participantes das comunidades
educacionais/agrupamentos/unidades de trabalho, incluindo servidores da
Secretaria da Educação, pais e alunos. Nos dias nos dias 05, 06, 07 e 08 de
novembro: até dez (10) delegados por unidade educacional/agrupamento/local
de trabalho, com eleição oficializada por ata assinada pelos participantes das
reuniões do dia 04 de novembro.
§ 1º Os delegados serão credenciados mediante apresentação das atas e
identificados por crachá do Congresso.
§ 2º Os delegados que por qualquer razão não puderem permanecer nas
assembléias em todo o tempo de sua realização, poderão ser substituídos por
suplentes eleitos, com nomes constantes em ata nas condições descritas neste
artigo. Serão identificados pelo mesmo crachá do titular, que deverá conter o
nome deste e do suplente. A suplência, também eleita pela unidade, deverá estar
contemplada por completo, no verso do crachá, e respeitada a sua seqüência, no
caso de mais de um suplente presente. 
§ 3º Poderão participar, com direito a voz e sem direito a voto, observadores
indicados ou não pelas unidades educacionais/agrupamentos/locais de trabalho.
Serão também identificados por crachás de cor diferente dos dos delegados.
§ 4º Por motivos de ordem administrativa e de organização, não poderão ser
garantidas aos observadores as mesmas condições de acomodação e outras, de
infra estrutura básica oferecidas aos delegados.

DAS DELIBERAÇÕES

Artigo 5º - O Congresso tem caráter deliberativo, tendo como limite de poder
decisório a legislação em vigor. Deverá encaminhar, quando julgadas
pertinentes, ações que visem mudanças nessa legislação, respeitados os trâmites
dos poderes competentes.
§ 1º -- O documento final, aprovado nas plenárias dos dias 06, 07 e 08 de
novembro de 2002, será posteriormente submetido à análise jurídica da SME e
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas,
que terão o prazo de 90 (noventa) dias para manifestação. Esse trabalho será
acompanhado por comissão de 2 (dois) representantes eleitos pelo Fórum de
Representantes das Unidades Educacionais Municipais de Campinas. 
§ 2º - O voto será exercido pelo delegado, erguendo uma das mãos com o seu crachá.
§ 3º - Dentro dos horários estabelecidos, as assembléias são consideradas permanentes,
sendo descartada a necessidade de verificação de quorum mínimo para as votações
§ 4º - Todas as emendas apresentadas nas assembléias regionais do dia 05 de
novembro, dentro das condições estabelecidas, serão submetidas à discussão
nas plenárias conclusivas e constarão do documento final, caso sejam aprovadas
por maioria simples. Em caso de dúvidas expressas pela plenária, proceder-se-á
a uma ou mais rodadas de defesas antes da votação.
§ 5º - A contagem dos votos far-se-á, primeiramente por contraste visual.
Havendo dúvidas por parte de pelo menos um componente da mesa
coordenadora, os votos serão contados por comissão composta pelos primeiros
participantes de cada fileira, em sentido horário (esquerda para a direita).
§ 6º - Após leitura, o parágrafo ou emenda serão considerados aprovados, caso
não haja manifestação contrária. Em havendo, a coordenação colocará em
discussão abrindo dois encaminhamentos favoráveis e dois contrários,
alternadamente, começando pelo contrário, pelo prazo de três minutos cada). 
§ 7º - A coordenação proclamará sempre os resultados das votações, para o
conhecimento do plenário e devido registro em ata.

§ 8º - Matéria votada não será novamente colocada em votação.
§ 9º - Considerando que esse regimento teve sua proposta pré-aprovada pelo
Fórum de Representantes das Unidades Educacionais Municipais de Campinas e
que nos dois primeiros dias (04 e 05 de novembro) não acontecerão plenárias
conclusivas, as disposições estabelecidas para as atividades nestes dias estão
isentas de discussão e aprovação, na discussão geral do regimento pelo Congresso.

DAS CONCLUSÕES DO CONGRESSO

Artigo 6º - As assembléias plenárias dos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2002
aprovarão o texto que se constituirá em conclusões do III Congresso Municipal
de Educação de Campinas.
§ único: os parágrafos não emendados, que não estiverem em contradição com
nenhum outro aprovado pelas assembléias, serão automaticamente considerados
aprovados e incorporados ao texto conclusivo.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 7º - Serão conferidos certificados a todos os participantes do Congresso,
com especificação de carga horária e forma de participação.

Artigo 8º - Todos os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo
colegiado da coordenação e remetidos à assembléia plenária, quando necessário.

COMUNICADO
A Secretária Municipal de Educação torna público o ‘‘Texto-Guia para o III Congresso
Municipal de Educação de Campinas’’ (em anexo), elaborado pelas comissões
temáticas escolhidas pelo Fórum de Representantes das Unidades Educacionais
Municipais de Campinas com base nas propostas apresentadas pelas unidades.

Campinas, 22 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

ANEXO

TEXTO-GUIA PARA O III CONGRESSO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAMPINAS

INTRODUÇÃO

Você está recebendo o texto-guia do III Congresso Municipal de Educação que
congregará os representantes-delegados das unidades educacionais/ agrupamentos/
locais de trabalho, para uma discussão de propostas que objetivam expressar as
aspirações de toda a comunidade educacional (servidores, pais e alunos) no
processo de construção solidária de uma escola mais viva. 

Todo o material constante deste texto representa o resultado de uma discussão
prévia sobre os eixos temáticos, desenvolvida nas unidades que nela quiseram se
engajar dentro das atividades preparatórias do Congresso. Na sua elaboração, não
houve a preocupação com a exatidão ou com o esgotamento dos assuntos. Há
muita dificuldade na Rede para a integração de todos no mesmo tempo de
discussão: algumas unidades avançaram bastante, outras nem começaram. Mas,
essa possibilidade de integração continua aberta até o primeiro dia do Congresso.

A confiança depositada em sua capacidade de discernimento relativiza qualquer
preocupação com a perfeição do texto. Você certamente vai encontrar nele, de
um lado, muitas lacunas, e, de outro, propostas que você julgará inadequadas ou
mal formuladas. O Congresso será justamente o espaço em que o seu
discernimento vai fazer a diferença, não só na reconstrução de um texto, mas no
apontamento de novas perspectivas para o amadurecimento de todos nós. Todos
nós teremos algo a contribuir, dentro das competências que cada um
desenvolveu durante a vida e na relação com a escola. Não se acanhe em
manifestar sua opinião, através das emendas que deverão ser discutidas nas
unidades/agrupamentos/locais de trabalho no dia 04/11/02, encaminhadas à
discussão prévia nas assembléias regionais do dia 05/11/02 e definidas
conclusivamente nas plenárias dos dias 06, 07 e 08/11/02.

As emendas são classificadas em três tipos: aditivas (quando você quiser acrescentar
algo ao texto), supressivas (para tirar algo do texto) ou substitutivas (quando você
quiser colocar algo no lugar do que está escrito). Para facilitar a participação de todos,
o texto foi numerado em parágrafo. Portanto, quando você quiser apresentar uma
emenda é sempre necessário que você mencione o parágrafo que você queira
substituir ou suprimir e antes ou depois do qual você queira acrescer.

Finalmente, lembre-se que o Congresso representará uma grande interlocução:
ele será a grande fala de nós todos para nós todos. A SME não é a sua
administração e nem só a unidade educacional. É o constante esforço de uma
construção coletiva. Portanto, suas deliberações não se resumem a uma
cobrança da ‘‘rede’’ para com a ‘‘SME’’, mas, fundamentalmente, uma carta de
intenções que nos envolve igualmente a todos.

TEXTO-GUIA EIXO 1

A Função da Escola no Mundo de Hoje
Comissão redatora:
Adriana A de Carvalho, Cemei Adão Emiliano
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Laurinda Pereira de Souza, Cemei Maria de Lourdes D. Passos
Analice Gomes de Lima Dias, Emei Maria do Carmo Abreu Sodré
Cleusa da Silva, Cemei Nair V. da Cunha
Mônica Estela Mecatti de Souza, emei Arthur Bernardes
1. A função social da escola nos dias de hoje deve ir alem do conhecimento
científico, considerando o contexto sócio-econômico e histórico da comunidade
onde a escola está inserida, tendo o município a função de dar continuidade ao
ensino básico para que não assuma caráter de terminalidade, preparando o aluno
para o pleno exercício da cidadania, independente das diferenças étnicas,
culturais ou necessidades educacionais especiais.
Projeto Pedagógico:
2. O Projeto Pedagógico da escola deverá ser elaborado após diagnóstico da
realidade escolar e da comunidade onde funciona.Esse diagnóstico deverá ser
realizado em dias previstos em calendário escolar;

3. Da sua elaboração deve participar a equipe escolar junto com a comunidade
atendida, reconhecendo os diferentes espaços e suas respectivas atividades
comunitárias para a integração com a unidade educacional.

4. A avaliação do PPE deve dar-se de forma contínua e não apenas em dois
momentos anuais.

5. A meta fundamental da construção do PPE, deve ser o desenvolvimento do
trabalho coletivo, que é a integração de todos os profissionais por níveis de
ensino, ajudando-se mutuamente, sendo necessário ser implantado nos TDs,
pois os trabalhos coletivos devem ser incentivados.

6. O trabalho coletivo tem por objetivo elevar o nível de aprendizagem de acordo
com as possibilidades de ritmo de cada grupo de alunos em todas as disciplinas.

7. Nas escolas onde há demanda constatada, mas não houver infra-estrutura para seu
atendimento, a SME deverá possibilitar os suprimentos destas necessidades (pessoal,
espaço físico, materiais), para que não aconteça uma acomodação à realidade vigente;

8. Ampliar as unidades, construir ambientes específicos para repouso, higiene,
recreação para crianças e profissionais.

9. Rever projeto de informática, pois ele necessita abranger todas as escolas.

10. É preciso que as Orientadoras Pedagógicas trabalhem em menos escolas.
Sugestão: 1 (uma ) OP para cada 250 alunos.

11. A elaboração de um amplo projeto desenvolvido principalmente pelas
Orientadoras pedagógicas, objetivando a educação de pais e responsáveis dos
alunos, pois é preciso conscientizar a comunidade,do conceito de ‘‘função social
da escola na vida das crianças’’, uma vez que há muita dificuldade na relação
com os pais em encararem o CIMEI como espaço educativo e não apenas um
local onde apenas se deixe as crianças para as mães trabalharem ou
desenvolverem qualquer atividade.

12. A responsabilidade pelo aluno deve ser partilhada ( aluno x escola x família)
e com parceria constante da secretaria de saúde.

13. A SME deve ampliar e melhorar convênios, parcerias com universidades
para aumentar o número de profissionais de diversas especialidades nos Centros
de Saúde (psicólogos, fonoaudiólogos,terapeutas ocupacionais, dentistas, etc)e
priorizar o atendimento aos alunos e profissionais da RME/FUMEC.

14. Buscar a flexibilização da estrutura de funcionamento das EMEIS, visando
não somente quantidade ( inclusive de dias letivos), mas qualidade de ensino.

15. O conselho de Pais de Escola só poderá opinar sobre o Projeto Pedagógico
Escolar se estiver apto para tal.

16. Os representantes da U.E. e do Conselho Escolar devem estar juntos no
planejamento para sua definição.

17. Aumentar o número de Reuniões pedagógicas de integração para 1 (uma)
por mês, garantindo a participação de toda a equipe da cozinha. 

18. A participação de funcionários da cozinha nos TDs.deverá ser garantido
com revezamento de funcionários que deve ser administrado pela U.E., com o
objetivo de melhorar a comunicação, interação e integração destes profissionais
com os demais funcionários).

19. Que o Conselho de Escola possa ter como presidente não necessariamente o
Diretor de escola.

20. Que as reuniões do Conselho de Escola aconteçam em horários acessíveis a
todos ou atendam a revindicação de horário da maioria;
21. Que do Conselho de Escola seja retirada uma comissão, para fiscalização da
merenda e da higiene da Cozinha da escola;

22. Os profissionais da FUMEC defendem a manutenção da atual carga horária
de 2h30, alegando que a ampliação dessa carga traria prejuízos ao processo de
aprendizagem dos alunos.

Formação Continuada:
23. Há a necessidade de constante atualização e especialização profissional
como parte primordial de um trabalho docente digno da formação que
pretendemos dar a nossos alunos.

Propostas:
24. Os horários de grupos de formação devem estar inseridos na carga horária
do trabalho, devendo ser remunerado.;

25. O professor que participe de grupos de formação ou cursos diversos de
especialização bem como seminários e/ou congressos,deverá ser valorizado através
de pontuação ou promoção, pois dessa forma haverá incentivo à formação.

26. Com relação a formação Continuada específica das cozinheiras e as
ajudantes de cozinha, a capacitação deve ser ministrada por nutricionistas, ou
seja, profissionais técnicos do Programa de Alimentação Escolar.

27. Que haja cursos para a equipe escolar ( professores, monitores, etc) sobre o
tema ALIMENTAÇÃO, a ser ministrado por técnico específico.

28. Garantia da existência de cursos de formação continuada para os
profissionais da SME/FUMEC, respeitando seu nível de ensino em que atuam,
resgatando seus valores e auto-estima.

29. Não haver desconto na assiduidade quando o professor for dispensado do
seu horário normal de trabalho para participar de cursos e/ou congressos;

30. Que haja momentos de estudo para que todos conheçam e estudem as linhas
filosóficas com vistas a definir uma para a SME/FUMEC.

31. Que os grupos de formação sejam escolhidos (temas e horários) pela equipe
da U.E., valorizando a experiência e atendeendo as necessidades dos
profissionais da própria rede.

32. Garantia de afastamento (LSV) a todos os profissionais que estejam em
formação continuada: Pós graduação ou especialização.

33. Criação de um programa que disponibilize e garanta uma educação,
capacitando profissionais da educação.Estabelecer convênios e parcerias com
Universidades para a promoção de cursos de especialização e pós-graduação a
todos os profissionais interessados da SME/FUMEC.

34. Maior número de encontros entre professores de 5a. à 8a. séries, de uma
mesma área do conhecimento, objetivando maior troca de experiência entre os
pares, bem como definição de temas importantes a serem trabalhados.

Curriculo e avaliação
35. Os profissionais precisam ter momentos para que sejam analisadas as
concepções de currículo existentes e repensar formas de currículo que sejam
adequadas a realidade de cada U.E.. Porém, torna-se necessário que a rede pense
conjuntamente as diretrizes norteadoras desse currículo. É urgente também que nas
escolas haja espaços garantidos para a observação do currículo real e para discutir
propostas do currículo ideal que atenda aos interesses e anseios da comunidade
escolar, vetando os modelos pré-estabelecidos e impostos.

36. Na Educação Infantil é importante retomar o ‘‘Currículo em Construção’’,
para que continuando o processo democrático em que foi construído, seja
analisado, modificado e colocado em prática de uma forma mais eficiente
utilizando inclusive os espaços de grupos de formação, momentos culturais e
reuniões que acontecem nas escolas para seu estudo e aproveitamento.

37. É necessário também que haja incentivo a dinamização do currículo escolar
tanto no que diz respeito à diversificação das atividades culturais e esportivas
oferecidas, quanto a organização do tempo escolar de forma a atender
interesses/ demandas do público jovem, adulto e infantil.

38. A integração entre diversas secretarias deve acontecer de forma a
proporcionar outros momentos, atividades diversificadas de educação de forma
a viabilizar a realização de atividades cultuais e promover políticas vinculadas à
formação profissional dos educandos, concebendo diferentes espaços e
dimensões da cidade como lócus educativos. Outra integração, que deve
acontecer de forma mais intensiva, é entre escola e família através da realização
de mais eventos distribuídos na carga horária dos 200 dias letivos, garantindo
uma maior disponibilização de espaço e tempo para essa troca. Também seria
necessário que os diversos níveis de ensino da Rede Municipal de Ensino
tenham um trabalho em conjunto de forma a diminuir sua fragmentação, sem
que se perca a especificidade de cada nível, porém que diminua a quebra sentida
pelos alunos quando passam de um nível para outro.

39. Nas novas propostas curriculares, deverão incluir a Educação alimentar/
nutricional, vinculando-a as disciplinas que melhor adequadas ao conteúdo
programático (considerando a transversalidade do tema), sendo necessário
também um programa de formação dos professores nessa área.

40. Com relação à avaliação é preciso que se rompa com a concepção tradicional e
em busca de uma avaliação continuada do aluno de forma a trabalhar suas
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principais dificuldades a partir da realidade em que vive. Faz-se necessário
reservar espaços de discussão para aprofundar o conhecimento que os docentes
da U.E. possuem sobre avaliação, bem como sua concepção da mesma.

41. Definir currículo e sistema de avaliação para educação infantil, bem como
uma linha metodológica única para toda a SME/FUMEC

42. Garantir espaço para discussão / elaboração de um sistema que aponte
progressos e conquistas dos alunos

43. Implementação de fato, do currículo em construção com: teoria e prática;
grupos de formação e momentos culturais. Releitura do Currículo em
construção por toda a RMEC nos espaços dos RPIS, TDCs, e outros, inclusive
para conhecimento dos novos profissionais, proporcionando oportunidade de
avaliação, críticas e sugestões para reformulação e atualização do mesmo.

44. Rejeição as mudanças das notas para O,B,S,F,I.

45. Incluir o conceito F ( fraco) para rendimento escolar do aluno.

46. A escola deve ter espaços garantidos para a observação do currículo real e
para discutir propostas do currículo ideal que atenda aos interesses e anseios da
comunidade escolar, vetando os modelos pré-estabelecidos e impostos;

47. Implantação da avaliação inicial e continuada para se perceber a evolução do aluno.

48. Que a Revisão curricular seja feita conforme necessidade, incluindo, quando
for o caso, aulas de música, língua estrangeira, Educação e cidadania, religião, etc.

49. Incentivar a dinamização do currículo escolar tanto no que diz respeito a
diversificação das atividades culturais e esportivas oferecidas, quanto a
organização do tempo escolar de forma a atender interesses/demandas do
publico jovem, adulto e infantil.

50. Proporcionar uma ocupação dos espaços públicos (museus, teatros,
cinemas,áreas de lazer), pelos educandos, concebendo diferentes espaços e
dimensões da cidade como lócus educativo.

51. Buscar articulação inter-secretarias para viabilizar a realização de atividades
culturais e promover políticas vinculadas à formação profissional dos educandos.

52. Elaboração de instrumentos que permitam a integração entre a educação
infantil e as séries inicias das EMEFS -- com um projeto norteador superando o
corte entre essas fases.

53. Elaboração de instrumentos que permitam a integração entre a Suplência I
(FUMEC) e a suplência II das EMEFS -- com um projeto norteador e não um
corte entre essas fases, definindo assim, com os educadores, os princípios que
nortearão essa integração. 

54. Elaborar uma política pública de educação de jovens e adultos, refletindo
também sobre um currículo que contenha aspectos específicos para a educação
da 3a. idade;

55. Promover maior disponibilidade de tempo e espaço para que a família se
integre nas atividades como feiras culturais; criar outros eventos que
possibilitem essa maior integração escola comunidade, distribuindo-os em dias
letivos incluídos na carga horária dos 200 dias letivos.

56. Opor-se a progressão continuada enquanto sinônimo de promoção
automática. Revisar currículo x progressão continuada;

57. Revisar o sistema de avaliação e concepção para Rede e em cada Unidade
Educacional a partir da comunidade que a compõe.

58. Reservar espaços de discussão para aprofundar o conhecimento que os
docentes da U.E possuem sobre avaliação, bem como a sua concepção da mesma;

INCLUSÃO
Propostas:
59. Cursos de especialização para professores e monitores que trabalham com
crianças com necessidades especiais, visto que a professora itinerante não
trabalha todos os dias com a mesma turma e apenas orienta os profissionais.

60. Que haja uma professora itinerante por período nas UEs.

61. Para cada classe com inclusão, redução de 20% no numero de alunos desta classe.

62. Criação de um centro de atendimento com recursos por região para atender as
necessidades especiais de forma geral para professores, alunos e família de alunos.

63. Criação de cargos de professor de Educação Especial na FUMEC. 

64. Reflexão sobre o papel do prof. Educação especial para definição de qual
criança deve atender e a realização de assessoramentos.

65. Haver  um monitor em sala com alunos portadores de necessidades especiais.
TEXTO GUIA EIXO II

Relações Profissionais,Humanas e de Poder na
SME/FUMEC e Unidades Educacionais

Comissão de Redação:
Madalena V. Felix -- Cemei Amélia Rossin (Noroeste)
Mara M. da Silva -- Cemei Zoé Valente Bellochio (Sul)
Márcia Regina B. de Favari -- Cemei Maria Antonina Mendonça de Barros (Sul)
Soraya Aparecida da S. C. Radomille -- Cemei Maria Lazara D. Gonçalves (Norte)

1. Para que haja uma gestão democrática, é fundamental uma maior autonomia
e participação do Conselho de Escola na elaboração do PPE e nas regras de
Regimento interno da U.E. O referido Conselho deverá ser eleito nos primeiros
dias do ano letivo vigente.

2. O diretor da U.E. deve ser membro nato do conselho, mas não
necessariamente presidente do mesmo, salvo se eleito. 

3. Nas Escolas onde houver conselho de classe e série, que haja participação do
aluno representante de classe nas reuniões do mesmo.

4. Maior participação dos conselheiros no programa de alimentação escolar, com
eleição de alguns de seus membros para fiscalizar a higiene e confecção de alimentos.

5. A administração da SME deve investir na formação e capacitação para a
equipe que compõe o conselho de escola (conscientização de seus direitos e
deveres ), proporcionando assim uma maior definição de políticas educacionais.

6. Urge que se atente para a necessidade de apoio jurídico competente na
legislação educacional,aos Conselhos, Fóruns, O.P. na educação e Comissão de
negociações,de modo a evitar equívocos e erros que venham a comprometer a
implementação de políticas educacionais por eles decididas.

7. As escolas que atendem a FUMEC, deverão ter um de seus profissionais
como membro ativo do Conselho de Escola.

8. Igualdade para os que exercem a mesma função (contínuo).

9. Cabe aos pais exercer a função de educar os filhos (não delegar o dever educativo
de pais a escola). Para maior conscientização dos papéis dos pais e educadores
escolares, no processo educativo, é necessário organizar fóruns de discussão.

10. Projetos e parcerias que enriqueçam o Plano Pedagógico Educacional
(Secretaria da Saúde -- Psicólogos, Psicopedagogo, Fonoaudiólogos dentre
outros),Arquitetura e Urbanismo (readequação do espaço físico) Secretaria da
Cultura (acesso gratuito aos alunos e funcionários em eventos culturais).

11. Propõe-se um Fórum de discussão de uma proposta norteadora para definir
uma linha filosófica, respeitando as especificidades da SME/FUMEC

12. Promover um Fórum de discussão para criação de Estatuto de Monitores.

13. Promover um Fórum de discussão onde se redefina as funções de cada
profissional da SME/FUMEC e repensar a função da escola nos dias de hoje.

14. Que o profissional da SME/FUMEC tenha o direito de recorrer ao Setor
Jurídico da Secretaria, se alguma informação como por exemplo: Grupo de
Formação, Seminários, Fórum, Projetos, Congresso dentre outros, por qualquer
motivo não seja notificado a tempo.

15. É necessário abolir o sistema de pontuação dos critérios para cadastro de
vagas nas Escolas Municipais, para que haja inclusão de fato; exercitando
assim a plena cidadania.

16. O calendário escolar deve ser elaborado na primeira semana de Fevereiro
juntamente com o Conselho sendo considerados como dias letivos, e que cada
escola tenha autonomia na elaboração de seu calendário escolar.

17. Calendário de 180 dias letivos para Educação Infantil (conforme LDB) e 20
dias para formação e capacitação do professor e monitor.

18. Deve ser previsto em calendário, as RPIs (devem ser realizadas
bimestralmente pela SME/FUMEC), gincanas, festas, discussões de planos de
cargos e carreiras, seminários, congressos, constando como dias letivos, e até
mesmo as possíveis emendas de feriados sem reposição. 
19. Escolha de classe e remoção devem ser realizadas no final do ano letivo pela
SME/FUMEC.

Suporte Técnico Pedagógico e Organização
20. Um Técnico de informática permanente atendendo a escola ou um grupo de
escolas próximas.

21. Que a SME/FUMEC tenha um projeto de parceria com a Secretaria
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Municipal de Segurança para um serviço efetivo e eficaz de segurança nas
Escolas, com guardas diuturnos e também nos finais de semana.

22. É primordial que todas as Escolas recebam computadores segundo as suas
necessidades e que haja manutenção periódica dos mesmos.

23. Faz-se necessário um professor continuo em todas as Escolas da
SME/FUMEC para cobrir as eventuais faltas tais como: Abonadas e L.T.S.

24. Colocar como limite Maximo por sala de aula 25 alunos na Educação
Infantil e classes Alfabetizadoras, e 30 nas EMEFS, para que se possa garantir a
qualidade de ensino e zelar pela saúde dos profissionais.

25. É necessário que se construa mais EMEIS, CEMEIS E EMEFS devido a
grande demanda das Listas de Esperas e procura de vagas buscando atender toda a
comunidade.

26. Para o melhor andamento do trabalho pedagógico deve ser revisto o modulo
de O.P. por Escolas para que aquelas com maior numero de alunos ( no Maximo
de 250 alunos) sejam contempladas com uma O.P. por unidade escolar.

Remoção e Ingresso
27. Agilização e clareza no processo de remoção, que seja sempre no final do ano letivo.

28. Criação de cargos de Coordenação de unidades da FUMEC.

29. Ampliação de vagas para professor de educação especial, sendo que cada
unidade seja contemplada com um professor por período.

Educação Especial
30. As U.E.s devem ser preparadas para receber os alunos com necessidades
especiais, como rampas, corrimãos, banheiros, etc.

31. Redefinir e reestruturar a função do Professor Itinerante e sua forma de
trabalho nas escolas.

32. Sendo a inclusão um fato em nosso Município, que haja uma discussão
ampla, pois o quadro atual não atende tanto aluno, quanto profissionais
envolvidos. Em muitos casos, o professor se sente excluído, quanto a amparo e
orientação. Deve-se criar uma Política de Inclusão Social. 

Valorização Profissional
33. Os professores contínuos que ultrapassem o número de aulas tenham direito
á gratificação,auxílio alimentação previstos na lei vigente.

34. Que o grupo de formação seja por temas de interesse e não por disciplina,
com uma melhor e ampla divulgação, com horários que contemplem os três
períodos do dia, com valorização financeira e pontuação.

35. Formação continuada extensiva com remuneração para todos os segmentos
profissionais presentes na U.E, pois o trabalho na escola tem suas especificidades.

36. Formação necessária semestral para monitores.

37. Valorizar os esforços de formação do professor nas áreas específicas
(disciplinas) tanto quanto se valoriza os estudos na área de formação.
Devendo-se converter em pontuação e salário.

38. Possibilitar licença para capacitação de profissionais da SME/FUMEC em
parcerias com faculdades, universidades e ou centro de formação ou pesquisa.
Indicativo: considerando o quadro atual de dispensa de profissionais com
remuneração da Educação, propomos que as licenças para formação continuada
sejam remuneradas a todos os profissionais interessados.

39. O professor que permanece na sala de aula deve receber uma gratificação
financeira fixa nos vencimentos e que seja garantido o desenvolvimento
remunerado de projetos e reforço com alunos. 

40. Garantir recesso em julho para monitores.

41. Reposição em L.T.S por tempo indeterminado e outros casos. 

42. Criar módulos para serventes proporcionais á realidade da U.E.

43. Alteração do módulo de monitor, diminuir número de crianças por monitor.

44. Rever números de inspetores de alunos para maior segurança dos alunos nas escolas.
45. Emefs: jornada de 40 horas semanais, sendo 20 horas em sala de aula e as
outras em projetos de formação e integração com a comunidade.

46. Que os TDCs sejam um espaço de discussões pedagógicas para o
aperfeiçoamento da prática pedagógica e trocas de experiências bem como o
estudo de legislação e interesse pedagógico do professor.

47. Remuneração para profissionais SME/FUMEC com insalubridade e

periculosidade em lugares como cadeia e manicômio.

48. Garantir a permanência da aposentadoria dupla para profissionais que
trabalham para a SME/FUMEC contando 25 anos para cada função, visto que o
SPS é descontado em dois hollerith.

49. Garantir um coordenador por núcleo da FUMEC, inclusive nas
penitenciárias e que suas funções sejam cumpridas.

50. Contemplar no P.E da FUMEC a Educação Especial como apoio
pedagógico especializado.

51. Garantia da redução da jornada de monitores de 36 horas para 30 horas( 6
horas diárias).

52. Criar oportunidades de cursos, palestras, para formação do servidor antes de
sua posse e admissão.

53. Eleições para chefia da SME/FUMEC, de departamentos e coordenadorias,
tendo como candidatos os profissionais efetivos com plenos exercícios nos
cargos, devendo serem eleitos pelos funcionários ativos da SME/FUMEC.

54. Que a hora/aula seja única para os que tenham o mesmo padrão, não
havendo diferenças de valores.

55. Validar a lei que dá direito a 50% de desconto em eventos culturais na cidade.

56. Diferenciação salarial e investimentos na formação permanente dos professores
alfabetizadores que estão atuando nas 1ª séries do ensino fundamental.

57. Direitos adquiridos como: falta abonada, licença nojo, licença gala, licença
paterna, maternidade, licença jurídica devem ser garantidas a todos os
profissionais da Educação, SME/FUMEC. Sendo considerados um direito do
profissional, devem ser respeitados plenamente não podendo ser descontados
sob nenhum efeito, inclusive assiduidade.

58. Que as faltas por LTS que não sejam descontados na assiduidade, que sejam
revistos os critérios de avaliação pela Secretária de Saúde e R.H., sendo direito
do trabalhador. A saúde do profissional deve ser preocupação constante e tal
fato deve ser refletido nas políticas públicas SME/FUMEC.

59. Aposentadoria para monitores com 25 anos trabalhados.

60. Professor deverá ter direito a participar de mais de um projeto e grupo de
estudo e ser remunerado por isto.

61. Remuneração e valorização pelo tempo de casa( valorizar a permanência e
seqüência de trabalho realizado pelo profissional nas escolas).

62. Que seja considerado na avaliação de desempenho tempo de permanência
na U.E., formação, trabalho desenvolvido, que os profissionais se auto-avaliem
e que também estes sejam avaliados pelo diretor. No ensino fundamental sejam
também avaliados pelos alunos representantes de sala sendo o resultado
transformado em pontuação e valorização financeira.

63. Garantir a existência de reuniões de setores nas U.Es. 

64. Garantia de vaga para os filhos de funcionários da SME/FUMEC na ativa (
pais ou responsáveis) nas Escolas Públicas Municipais.

TEXTO-GUIA EIXO 3

As Condições Básicas de Funcionamento das Unidades Educacionais
Comissão de redação:
Edinéia Soares da Silva, Emef Julio Mesquita Filho
Ceci Moreira Stefanini, Emef Humberto de Alencar Castelo Branco
Rita Cássia Alves, Cemei Nair V. da Cunha
Daniela Medon Gobbo

INTRODUÇÃO:
1. Na montagem do texto guia de discussão do Eixo 3, pedimos licença para
repetir o 2º parágrafo do texto guia do II Congresso, uma vez que é a pura
reflexão da realidade do ensino público no Brasil: ‘‘Nos últimos anos, a
qualidade do ensino público, tem estado presente nos mais variados discursos.
Mas o que se tem feito sobre isto? Entendemos que uma das condições para
alcançarmos uma educação de qualidade é termos realmente escolas com
condições adequadas de funcionamento e não o que encontramos atualmente
nas Unidades Educacionais de Campinas: crianças, jovens e adultos
acomodados em prédios em condições precárias de funcionamento. Vale
ressaltar ainda, que as condições básicas de funcionamento não passam
unicamente pelas condições básicas do espaço físico, mas também pelas
relações humanas e sociais que se estabelecem dentro da U.E.’’

2. Também não podíamos deixar de lado todas as reflexões, reivindicações
feitas e apreciadas no II Congresso/01. Conforme nos foram enviadas pelas
U.Es. da SME e FUMEC. Sugestões de adicionar, retirar, substituir itens, ou até
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mesmo conservar parágrafos inteiros do documento Síntese das discussões e
reflexões realizadas no II Congresso de Educação da SME. FUMEC.

3. Ao enviarmos nossas reflexões e sugestões, esperamos que os itens
apreciados no II congresso, sejam novamente levantados para que possam ser
levados à votação neste III congresso.

4. Que haja um planejamento da SME, de divulgação de um cronograma de
curto, médio prazo, de atendimento aos itens aprovados neste III congresso. 

5. Refletindo sobre nossas necessidades comparando com os itens já apreciados, nos
detivemos diante das seguintes indagações: Será que toda essa discussão não será em
vão?. Será que serão resolvidos ou solucionados partes dos nossos problemas aqui
levantados?. Esperamos que o levantamento realizados sobre as dificuldades
enfrentadas pelas U.Es. e FUMEC e suas perspectivas propostas de soluções
apontadas e apreciadas no II congresso seja apontado e validado neste III congresso.

CAIXA ESCOLAR
6. Diante de todas as sugestões vindas das U.Es. e FUMEC, sobre o Caixa
Escolar, vale lembrar um autor que foi citado no II congresso: ‘‘Autonomia está
ligada etimologicamente a idéia de auto governo, isto é, faculdade que os
indivíduos (ou as organizações) têm de se regerem por regras básicas próprias e
que a autonomia pressupõe a liberdade (e capacidade) de decidir, ela não se
confunde com a ‘‘independência’’ na medida em que a autonomia é um conceito
relacional... sua ação se exerce sempre no contexto de interdependências e num
sistema de relações.’’ (Barroso, José, 1998)

7. Diante da exposição de Barroso, entendemos que essa autonomia que as escolas
vêm buscando não descarta as responsabilidades que a SME tem para com as
unidades, pois como bem colocou o autor a idéia de autonomia está ligada à liberdade
e não à independência. A SME não pode se eximir de seus compromissos.

Finalidade do Conta Escola.
8. De acordo com o estatuto que rege o Conta Escola, apresentamos sua
natureza e finalidade:

Artigo 2º- O Conta Escola, observando os princípios fundamentais que
norteiam a filosofia e a política da Secretaria Municipal de Educação de
Campinas, terá por finalidade auxiliar essa Unidade Educacional a atingir os
seus objetivos educacionais, seja prestando serviços diretamente, seja
auxiliando-a no que se refere à captação de recursos para a realização de
despesas de investimento e de custeio.

Parágrafo único: Para atingir os seus fins, o Caixa Escolar poderá mobilizar
recursos para a aquisição de bens materiais e/ou para a contratação de serviços
para a Unidade Educacional.

9. O conta escola já é uma realidade nas escolas municipais. Entretanto
sugerimos que haja uma maior autonomia, para que as U.Es. possam fazer uso
deste dinheiro de acordo com suas necessidades.

10. Com o Conta Escola a participação dos pais, educadores, funcionários e alunos
juntamente com a direção tornar-se-á um dos pontos chaves na construção de uma
escola mais autônoma, pois teremos que criar mecanismos e maneiras de
acompanhar, discutir propostas, dar sugestões, fiscalizar e em alguns casos tomar
decisões. Ou seja, todos serão co-responsáveis pelo gerenciamento da escola.

11. A manutenção de uma contribuição espontânea dos pais e da comunidade
com autonomia na destinação e que o Conta Escola e a contribuição espontânea
estejam isentas das despesas como: água, luz, telefone, materiais de higiene e
limpeza, as grandes compras e reformas.

12. Verificar a especificidade de cada escola, por exemplo: a verba vem por
número de alunos matriculados, e deveria ser número de alunos por períodos,
pois existem U.Es. na educação infantil que funcionam em período integral. (
Um aluno ocupa o lugar de dois). A porcentagem destinada pelo Conta Escola
deve ser diferenciada para alunos de meio período e período integral, na
Educação Infantil. Ou seja, deve-se considerar que para os alunos de período
integral, a porcentagem deve ser maior.

13. Que as unidades da FUMEC também possam usufruir dos benefícios do
Conta Escola, principalmente os Núcleos isolados.

14. A SME tem que garantir o envio periódico permanente das verbas, tendo em
vista as necessidades das unidades educacionais. E que estas possam decidir os
fins da utilização da verba. 

15. A SME não pode se isentar de responsabilidades maiores com as unidades,
como por exemplo: reformas, compras de móveis e produtos de limpeza e
higiene, pois a verba do Caixa Escolar não contempla todas as possibilidades
para execução do Projeto Pedagógico.

16. Há grande dificuldade para aquisição de materiais, a U.E. acaba
dispensando muito tempo para pesquisas de preços e qualidades dos materiais.
Uma sugestão seria a criação de um manual com empresas credenciadas para
facilita o acesso de informações (preços, variedades, qualidade, etc.) sobre os

materiais pedagógicos a serem utilizados pela escola.

17. Outra sugestão seria a criação de um almoxarifado geral que atenda as
necessidades escolares sem burocracias. A proposta é a criação do mesmo com
chefia imediata e competente, conhecedora do material pedagógico adequado à
faixa etária de cada U.E., que tenha autonomia para liberar as solicitações das
escolas. Neste órgão existirão setores como por exemplo: ( setor de mobílias,
mesas, cadeiras, armários, portas, etc.) (setor de produtos de higiene e
limpeza.). E que neste setor haja pessoas que visitem as Unidades Infantis para
manutenção dos brinquedos, gramados e tanque de areia. 

18. Diante das desigualdades gritantes das U.Es., por um lado, umas, com
desperdício, e por outro lado, outras com tanta carência, é fundamental a valorização,
a preservação, a distribuição e a restauração do bem público em benefício de todos.

19. O gasto da verba do Conta Escola deverá respeitar os critérios e prioridades
estabelecidos pelo Conselho de Escola. É importante ressaltar que a prioridade
seja sempre o pedagógico, visando a qualidade de ensino.

20. Entrega de material escolar para os pais que não têm condições financeiras
para comprá-lo, evitando assim constrangimento de seus filhos na escola.

21. Viabilizar verbas que correspondam a concretização do trabalho planejado
no início do ano pela U.E. respeitando a autonomia da escola e a decisão
coletiva dos docentes e da equipe técnico-pedagógica.

22. Existe um grande descompasso em relação à política de informatização da
SME quanto a otimização dos recursos de informática. Acentuando as
diferenças quanto aos setores de uso. Diante desse quadro sugerimos que haja
políticas de parcerias com os setores privados.
Equipar todas as escolas com computadores para uso pedagógico e oferecer
curso aos docentes para usá-los, inclusive ter internet.

As Unidades Educacionais e Espaços físicos
23. De acordo com os parâmetros Curriculares Nacionais e Referencial
Curricular Nacional, o ambiente escolar deve proporcionar aprendizagem e ser
instigante para novas descobertas e deve permitir flexibilidade para a
organização de experiências.

24. Conforme a LDB, Parágrafo único: Cabe ao respectivo sistema de ensino, à
vista das condições disponíveis e das características regionais e locais,
estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto neste artigo.

25. Atualmente a nossa realidade educacional é sofrível, com salas de aulas
adaptadas, muitas vezes abarrotadas, com números de alunos bem superior à
sua capacidade, e ambientes pouco atraentes ou bem longe do que deveria ser.

26. Caso haja necessidade de aluguel de casas, em caráter de emergência, que
seja por pouco tempo, pois esses alunos e professores ficarão isolados, à
margem do Projeto Pedagógico da escola e das instalações e materiais
adequados à ação pedagógica ( ver legislação referente à autorização de
funcionamento de Unidades Escolares.).

27. Construções e ampliações dos prédios com a arquitetura de acordo com a
LDB. E mediante a aprovação do Conselho de Escola de cada U.E. tendo assim
escolas com seus espaços mais aproveitados.

28. As construções das escolas devem ser adequadas e não construções de
remendo. Respeitar e cumprir a quantidade de 25 crianças por sala de aula, a
fim de se garantir um trabalho de qualidade.

29. O professor na Educação Infantil deverá ser um por setor. Sendo cada um:
(BI,B-II, M-I, M-II, M-III, Infantil, e pré). E que cada U.E. tenha um
especialista em educação especial por período.

30. Para a realização de um bom trabalho com alunos, faz-se necessário analisar o
número de alunos por sala de aula. O máximo de 25 alunos por professor tanto na
Educação Infantil, bem como no Ensino Fundamental, Suplência e FUMEC.

31. Construção de novas U.Es., e ampliação das já existentes para atender a
demanda. É inadmissível transformar ambientes existentes onde funcionam
bibliotecas, sala de vídeo, sala de informática, brinquedoteca, em sala de aula,
para atender uma demanda cada vez maior, uma vez que a comunidade está
deixando as escolas do Estado e dando preferência às da rede municipal.

32. Após uma ampliação das U.Es. que atualmente funcionam em quatro
períodos, é necessária a construção de mais salas de aula, para que essas
unidades possam passar a funcionar em três períodos.
33. Para que haja um ensino de qualidade e melhorar a qualidade de
atendimento, faz-se necessário que as escolas voltem a funcionar em três
períodos, (7:00 às 11:00) (13:00 às 17) (19:00 às 22:00) para que entre os
períodos as U.Es. tenham tempo de manter a limpeza.

34. Há a necessidade de reformar as U.Es. que atendem alunos que possuem
limitações físicas.
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35. A volta do período integral nas unidades educacionais que atendem crianças até
06 anos. É preciso considerarmos o contexto social da criança e da escola juntamente
com um planejamento e uma estrutura que favoreça a reorganização das CEMEIS e
EMEIS para o período integral, possibilitando a qualidade de ensino.

36. É preciso repensar o número de profissionais X crianças, pautado na
proposta pedagógica e no atendimento da demanda.

37. As salas de Educação Infantil devem realmente, atender as necessidades
básicas educacionais, portanto faz-se necessário dar condições básicas
educacionais. Para que esta educação ocorra, sugerimos que:
- Haja número adequado de monitores, de acordo com o número de alunos, e
um monitor volante por unidade infantil.
- Que tenha um professor por turma, sendo que no outro período, as crianças ficariam
com um monitor. Para este professor, surgiram algumas proposta de trabalho:
- Carga suplementar de 8 horas semanais, no período oposto ao seu, para que
este possa organizar seu trabalho em parceria com o monitor.
- Elaboração de projetos diversificados, como música, dança, teatro, biblioteca,
etc. para o segundo período. 

38. Carga horária de 6 horas ( opcional) para o professor de período integral,
para que ele possa desenvolver um trabalho em parceria com o monitor e,
discutindo seus projetos, suas idéias, trocando informações, etc. 

39. Os profissionais da escola juntamente com o Conselho de Escola, devem ter
a autonomia para o uso de seu espaço, uma vez que possuindo um projeto
pedagógico, necessita desses espaços diferenciados para execução de seus
projetos. A sala de aula é importante, mas boas condições de aula também.

40. Que sejam construídas em cada U.E. quadras cobertas para a proteção do
sol, (prevenção do câncer de pele) e as aulas de educação física, tenham sua
continuidade até mesmo nos dias de chuva.

41. Que seja construído um ginásio poli-esportivo em cada região, onde possam
ser desenvolvidas as competições entre as U.Es. da SME e FUMEC.

42. Que sejam firmados convênios com Universidades ou outros Órgãos que
tenham profissionais nas área de habilitação e reabilitação como: fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos e outros.

43. Diante da nossa realidade, há a necessidade de um guarda permanentemente nas
U.Es.e FUMEC mas que seja preparado para atuar junto a crianças e adolescentes.

44. É urgente rever o número de funcionários por unidade, pois há Unidades
com 4 períodos e com apenas dois funcionários, dois inspetores de alunos.

45. É necessário que se crie mecanismos de comunicação mais eficiente entre a
SME e as U.Es. pois atualmente, os comunicados chegam as U.Es. quando não
atrasados, chegam em cima da hora. Pois devido a distancia entre as escolas e
NAEDS e por outro lado nas Unidades não há pessoa disponível, para estar
buscando correspondência, diariamente.
Sugestão: Nós estamos vivendo a era da informatização, Que a SME crie uma
parceria com empresas provedoras de internet, para que todas as U.Es. estejam
ligadas a SME, possam estar recebendo seus comunicados via internet. 

46. Quanto a inclusão de alunos com necessidades especiais, a Unidade Escolar,
qualquer que seja, a de Educação Infantil, de Ensino fundamental, e FUMEC,
que receber crianças com necessidades especiais, que tenha um professor
especializado por período para estar atendendo tanto ao aluno bem como ao
professor que atua junto a este aluno.

47. É necessário mais coordenadoras, para acompanhar melhor os núcleos de FUMEC.

48. Que sejam contratados professores contínuas já no início do ano letivo, e
que seja no mínimo UM por período, em todos os setores. (Educação Infantil,
Ensino Fundamental, FUMEC.) 

TEXTO-GUIA EIXO 4

Políticas Públicas -- relação da rede com o contexto educacional do país
Introdução
1. Tendo como base as discussões realizadas no segundo Congresso de
Educação, realizado no ano anterior, estamos dirigindo as discussões deste eixo
rumo às grandes estruturas de políticas públicas. 

2. Como educadores não podemos ter ilusões quanto às reformas neoliberais. Tem
sido apontada até aqui, uma outra proposta que leva em consideração a diversidade
cultural e a especificidade da Rede Municipal de Educação. A tônica diferenciada
da Educação Municipal, que é revelada através do cotidiano da escola, não pode
ser ‘‘presa fácil’’ das mazelas das grandes estruturas de poder. As discussões e
documentos deste eixo têm nos indicado o ‘‘fio da meada’’, o qual não podemos
perder, pois para nós refere-se às políticas públicas que queremos dar continuidade
e/ou construir para o nosso município, assim como, para toda a região
metropolitana. Ao sairmos do cotidiano nos inúmeros momentos de sistematização
das propostas recebidas, tivemos necessariamente que ampliar horizontes do
contexto em que vivemos, para pensar as políticas públicas como parte de projetos

necessários para o enfrentamento dos impasses e imposições do sistema
autoritário de qualquer instância governamental.

3. Estas preocupações foram apontadas pelos profissionais da educação, que
mesmo com as dificuldades encontradas em sua valorização, estão buscando
construir a tão necessária qualidade do ensino de nossas crianças, jovens e adultos.

4. O Sistema Educacional Brasileiro, tem retratado toda a problemática social, cultural
e econômica que ao longo da História tem revelado profundas desigualdades.

5. Tanto em termos administrativos, como pedagógicos, é necessário que
façamos a reflexão sobre a terceirização dos serviços na escola, seu custo e o
ônus causado aos profissionais da educação e aos alunos, a flexibilização,a
implementação de ações voluntárias e as parcerias com setores públicos e
privados, evidenciando intenções e conseqüências. Primeiro deve ocorrer a
discussão em toda a Rede e Fumec, para depois implementar ações.

6. A Escola Municipal entende como parceria aquela que é feita com os
recursos públicos para o público; como por exemplo o aumento da capacidade
de funcionamento do postos de Saúde do Bairro para atender as necessidades
dos alunos que são observadas no contexto escolar.

7. Criação de parcerias com a Universidade Pública para programas de
atendimento específicos da Escola; resgatar e desvelar o papel da Universidade
Pública na relação com os outros órgãos públicos. Os investimentos feitos nas
diferentes pesquisas da Universidade Pública, não têm chegado às camadas da
sociedade que ficam aquém destes benefícios, além de ‘‘encharcar’’ os setores
que vivenciam mais diretamente as diferentes necessidades. Será necessário
pensar e criar outras ações individuais e coletivas na busca de parcerias
produtivas. É necessário buscar a intersetoriedade nas parcerias com as áreas:
social, saúde, cultura, transporte, jurídica. 

8. Redefinir os papéis e responsabilidades dos setores públicos na utilização
adequada da função organizacional dos espaços sociais; é de responsabilidade
da saúde atender qualitativamente a população, à escola cabe a função discutida
em seu projeto pedagógico. 

9. Outras parcerias poderão ser decididas pela Escola, quando sua viabilidade e
posicionamento político da comunidade escolar estiverem em acordo, desde que
sejam esgotados os recursos e responsabilidades do Município.

10. A economia globalizada, as ações seqüenciais para implementação da
ALCA, a adequação da educação brasileira às últimas exigências do Banco
Mundial e FMI (Fundo Monetário Internacional), compõem o cenário de
atuação do profissional da educação, que num momento de alterações políticas,
sociais, econômicas e culturais, carregadas de significado ideológico, influencia
diretamente a vida de cada cidadão.

11. Destaca-se como ponto de reflexão, nesse contexto, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, avaliada como processo de descentralização. Faz-se necessário discutir
juntamente com os Conselhos Municipais, reorganizados e os recém-criados, as
políticas públicas para propor, negociar, decidir, implementar e fiscalizar a
realização dos interesses públicos das diversas áreas. Pois, o que é inerente à
educação está interligado às outras áreas também (saúde, transporte, cultura,
cidadania, etc). Deve sempre prevalecer a transparência na aplicação das verbas.

12. Devemos lutar por alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê o
Estado Mínimo, em tudo aquilo que trava a aplicação dos recursos para uma
educação de melhor qualidade. 

13. A descentralização é um processo que inclui discussões, decisões, ação e
avaliação. A descentralização não pode ocorrer apenas no que se refere às
verbas públicas, para aquisição de materiais de consumo e manutenção, é
preciso que englobe as decisões pedagógicas, tais como a organização escolar, a
construção do Projeto Pedagógico, currículo, formas de avaliação, entre outros. 

14. Devemos discutir a utilização e fiscalização da aplicação dos recursos do
FUNDEF, porém é preciso que se ressalte que a legislação não controla o setor
privado, que por força da Constituição já recebe repasse de verbas públicas.

15. É preciso, definir políticas de enfrentamento ideológico, ações sindicais e de
informação/formação dos profissionais de educação, para participação ativa na
organização e decisão no processo de gestão da Unidade Escolar. 

16. Este atual modelo sócio-econômico-cultural, com base nos interesses do
novo mercado, tem levado a uma acentuada busca pela escolarização, que
configura-se numa nova forma de elitização do saber. 

17. Uma das conseqüências da necessidade de mudar o quadro de evasão e repetência
no Estado de São Paulo, inclui: a séria problemática da progressão continuada (ciclo
de quatro anos, que permite retenção do aluno somente no final do ciclo) x progressão
em série (que permite a retenção do aluno ao final de cada série) e a flexibilização do
ensino supletivo, que refletem diretamente na qualidade do processo
ensino-aprendizagem. É necessário rever a forma de Avaliação Escolar.

18. Neste sentido precisamos analisar a relação quantidade de matrícula x índice
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de reprovação, fazendo uma avaliação da qualidade do desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem.

19. A Progressão Continuada como forma de organização do Ensino
Fundamental, deve ser organizada a partir da formação do professor e com sua
participação na discussão e implementação da mesma.

20. Uma Escola pública de qualidade precisa investir na formação continuada
dos profissionais da educação, através de Grupos de Formação e na própria
Unidade Escolar (TDC, TP, RPI,RI...)

21. A questão da rotatividade do profissional da educação afeta a organização
de uma ação educativa integrada e continuada, que demanda contextualização
com a Unidade Escolar.

22. É preciso discutir o novo perfil do aluno da EJA/FUMEC, que têm atendido
à grande demanda de adolescentes. Após sucessivas repetências, vêm fazer
parte do seu quadro de alunos gerando efeitos perniciosos ao seu processo de
aprendizagem e ao de seus colegas. 

23. Para analisar melhor a questão do analfabetismo em Campinas, é necessário
realizar um censo, para obter dados reais sobre o número de crianças, jovens e
adultos fora da sala de aula.

24. A qualidade do ensino de crianças, jovens e adultos passa pela necessidade de
organização de um Plano Municipal de Educação, que aborde a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental, para a criança em idade própria de escolarização e para o
EJA/FUMEC, garantindo uma ação educativa contextualizada e integrada. Para a
implementação do Plano Municipal de Educação é preciso definir: Composição de
uma Comissão para a redação; definição de calendário para discussão nas UES e
NAEDS, com representantes de Unidades Escolares e Núcleos da Fumec. Após
discussão, o Plano Municipal de Educação deve passar por processo de votação
junto aos representantes, para depois ser implementado. Todo este processo, deve
ser amplamente divulgado entre os profissionais da Educação. 

25. Políticas públicas necessitam de séria discussão sobre a inclusão do aluno
com necessidades educacionais especiais e do atendimento dado pelo
profissional de Educação Especial nas classes regulares, do respeito às
diferenças, às etnias, ao público que tem acesso à escola pública. 

26. Municipalização: é questão de adesão. A Rede Municipal vem se
manifestando contrária a este processo desde a apresentação desta proposta e
mantém esta posição.

27. A discussão e definição de critérios do plano de Cargo e Carreira dos
profissionais que trabalham diretamente com a criança de 0-6 anos, os monitores,
devem ocorrer em espaço próprio, com participação dos representantes das
Unidades Escolares e entidades sindicais a serem concluídas no ano de 2003.

28. Garantia de período integral para crianças de 0-3 anos. E para crianças de
4-6 anos, mediante critérios de seleção, que justifique a necessidade do
benefício, ouvida a comunidade escolar, através dos seus representantes, tendo
em vista a questão legal.

29. A escola de Ensino Fundamental deve funcionar em três períodos de aula,
garantido espaço físico para desenvolver os projetos na U.E.

30. Garantir a reflexão sobre a Educação não-formal e a questão da formação da
pessoa como objeto funcional.

31. Democratização das informações: é necessário que as informações sejam
amplamente difundidas entre os profissionais da Educação.
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CONVOCAÇÃO

R E U N I Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D O  C O N S E L H O  D A S
E S C O L A S  M U N I C I P A I S

Convocamos os Srs. Conselheiros do ‘‘Conselho das Escolas Municipais’’ para
a reunião extraordinária 
DATA: 29/10/2002 (terça-feira) 
HORÁRIO: às 18h00
LOCAL: Biblioteca Municipal

PAUTA ÚNICA: Discussão da Lei que institui o ‘‘ Conselho das Escolas
Municipais ‘‘ e Regimento Interno
(23, 24 e 25/10)

COMUNICADO

CONSIDERANDO que: 
a) O que move o III Congresso Municipal de Educação é o desejo de construir
um espaço onde a Rede Municipal de Campinas possa falar coletivamente sobre
seus problemas, sonhos e projetos;
b) Essa fala coletiva será resultado de uma diversidade de enfoques, de lugares
de fala e não de competências de discurso, demandando fala coletiva, inclusiva
de servidores, pais e alunos. Conseqüentemente, a todos os segmentos da
comunidade educacional deve ser garantido igual direito de participação; e
c) Existem diretrizes do III Congresso, delineadas e aprovadas pelo Fórum de
Representantes das Unidades Educacionais Municipais de Campinas, em suas
assembléias de 18 de maio, 04 de julho, 18 de agosto, 29 de setembro e 19 de
outubro. 
A Secretária Municipal de Educação torna públicas as instruções referentes ao
fluxo dos trabalhos durante o III Congresso Municipal de Educação:
1. O Congresso transcorrer-se-á durante os dias 4 a 8 de novembro de 2002
em três etapas:
- No dia 04 de novembro, a comunidade educacional reunir-se-á em suas unidades.
Também, os servidores da SME, não vinculados às unidades educacionais, deverão se
reunir num único local, no Clube Fonte São Paulo, a partir das 8h.
- No dia 05 de novembro, haverá assembléias regionais, por Naed, dos
delegados eleitos no dia anterior.
- Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, ocorrerão plenárias conclusivas, com os
mesmos delegados, no Ginásio de Esportes do Guarani.
2. As reuniões nas unidades/agrupamentos, bem como a dos servidores não
vinculados às unidades educacionais, deverão ter como objetivo o estudo e
discussão do texto-guia do Congresso, com apresentação e votação das
emendas. Estas podem ser: aditivas, supressivas ou substitutivas e serão
acolhidas para apreciação nas etapas subseqüentes, quando obtiverem um
mínimo de 1/3 (um terço) dos votos dos participantes.
3. Cada unidade/agrupamento, além do texto-guia, disporá de impressos
próprios para as emendas e de um impresso para ata de eleição de seus
delegados e suplentes.
4. O impresso para a ata de eleição servirá também de controle de presença,
para efeito de emissão dos certificados referentes ao dia 04 de novembro.
5. No dia 05 de novembro, as assembléias regionais deverão iniciar-se com o
credenciamento dos delegados e apresentação das emendas acolhidas nas
condições do item 4 acima.
6. O credenciamento dar-se-á com a apresentação das atas de eleição dos
delegados. Após conferência do nome na ata, será entregue individualmente um
crachá do Congresso a cada titular. Este deverá preencher o espaço
correspondente com seu nome e unidade, deixando em branco o nome do
suplente. Cada titular deverá também registrar no verso do crachá, os nomes dos
suplentes de sua unidade, na ordem em que aparecem na ata de eleição.
7. No ato do credenciamento, o delegado apresentará uma filipeta preenchida
com seus dados, que servirá de controle para elaboração da lista de presença.
8. Em caso de perda, não será emitido novo crachá.
9. Se o delegado titular precisar se ausentar da assembléia, poderá ser
substituído pelo suplente que estiver presente, respeitando-se a ordem dos
nomes no verso do crachá, no caso de mais de um estar disponível.
10. As emendas recebidas serão numeradas seqüencialmente, com a identificação do
Naed (Ex.:N1, 2, 3, etc.; NO1, 2, 3, etc.; SO1, 2, 3, etc.; S1, 2, 3, etc.; L1, 2, 3, etc.)
11. As assembléias regionais do dia 05 de novembro serão coordenadas por 1
(um) participante da comissão coordenadora das atividades preparatórias do
Congresso e 1 (um) participante da assembléia, eleito em seu início. Deverá ser
também escolhido pela assembléia, 1 (ou mais) participante para a secretaria e
acompanhamento da digitação das emendas.
12. Somente serão digitadas as emendas que obtiverem um mínimo de 1/3 (um
terço) dos votos dos delegados.
13. Durante as assembléias regionais, não haverá necessidade de leitura e
discussão dos parágrafos não emendados.
14. Os parágrafos emendados e todas as emendas acolhidas no início da
assembléia, numeradas nas condições do item 12 acima, serão submetidas à
discussão e votação.
15. Pontualmente  às 17h, final das assembléias, os disquetes com as emendas
digitadas deverão ser encaminhadas pelos secretários ou coordenadores à IMA
para impressão.
16. Cada assembléia regional deverá eleger um participante para compor a mesa
coordenadora das plenárias conclusivas dos dias 6, 7 e 8 de novembro.
17. Os delegados deverão apresentar, no início das plenárias conclusivas dos dias 06,
07 e 08 de novembro, as filipetas preenchidas para composição da lista de presença.
18. Na plenária conclusiva do dia 06 de novembro, proceder-se-á à discussão e
votação do Regimento Interno, consideradas as emendas apresentadas nas
condições já expostas.
19. Os parágrafos do texto-guia e emendas acolhidas nas condições expressas
no item 14 acima serão submetidos à discussão e votação nas plenárias
conclusivas, no limite de 4 (quatro) horas por eixo temático.
20. Nos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro, será oferecido lanche simples aos
delegados. Estão sendo feitas solicitações aos clubes anfitriões para que abram
aos interessados as suas cantinas para quem preferir refeição mais substanciosa.
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21. Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, serão disponibilizados 2 (dois) ônibus por
Naed, que deverão sair de suas sedes às 7h45. Na ocupação dos lugares será
dada preferência aos delegados-alunos.

Campinas, 23 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(24 e 25/10)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

CONVOCAÇÕES

1) A Presidência da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da
Lei 8129/94, convoca os Srs. Membros da 3ª Câmara e as Sras. Representantes
Fiscais, para a reunião a se realizar em 30/10/2002, às 8:30hs em primeira
convocação, nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibas, à Av.
Anchieta, nº 200, na sala de reuniões do 8ºandar, para julgamento dos processos
constantes da Pauta abaixo:
PAUTA
1) Protoc. 70296/99 - Minoica BMC Com.Exterior Ltda
2) Protoc. 20757/00- Essencial Consultoria Pessoal Ltda
Relator: José Antonio Khattar
3) Protoc.57124/99 - Santoro Construção Civil e Com. Ltda
4) Protoc.75421/99 - Condom.Residencial V.di Firenze
Relatora: Catarina Gimenes
5) Protoc.20756/00- Essencial Consultoria Pessoal Ltda
Relator: Antonio Carlos Mabília
2) A Presidência da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos VI e V, da
Lei 8129/94, convoca os Srs. Membros Titulares da JRT e os Srs.
Representantes Fiscais, para REUNIÃO PLENÁRIA a se realizar em
31/10/2002, às 08:30 horas em primeira convocação, nos termos do Regimento
Interno, em sala de reuniões no 13º andar do Paço Municipal, à Av. Anchieta,
nº200, para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo.
PAUTA
1) Protoc.18880/95 - Hemolab Análises Clínicas SC Ltda
Relator: Dagoberto S. Silva
2) Protoc.41881/97 - Hemolab Análises Clínicas SC Ltda
Relator: Celcimar C.Garcia
3) Protoc.70305/99 - Sintesis Consultoria e Comércio Ltda
Relator: Flávio A. Batista
4) Protoc.14084/98 - Estevão Estobiênia
Relatora: Catarina Gimenes
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

LÍLIA MARA PEREIRA

Presidente da JRT

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Prot. 02/10/06579 -- Cláudio José Franzolin
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, esclarecimentos quanto ao exercício fiscal
solicitado, solicitando juntada ao prot. 10/6579/02.
Prot. 02/10/07217 -- Caixa Econômica Federal
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, procuração com firma reconhecida,
solicitando juntada ao prot. 10/07217/02.
Prot. 14428/99 -- Valdemir da Invenção Gomes 
Prot. 15880/99 -- Baptista Passo
Prot. 15648/99 -- Olga Pinto Rodrigues Primo
Prot. 10462/99 -- Luiza Custódia da Silva 
Prot. 15171/99 -- Nilda Zanetone Prado Oliveira Souza
Prot. 15159/99 -- Lucia Athayde Marcondes
Prot. 14208/99 -- Laércio Rodrigues Chagas
Prot. 13667/99 -- João Batista Vicentim Filho
Prot. 13598/99 -- Gilberto Aparecido Ceccarelli
Prot. 13365/99 -- Francisca Felício de Camargo
Prot. 13323/99 -- Aparecida Leite Benedicto
Prot. 13206/99 -- Milton Spitti
Prot. 13195/99 -- Antonio Bispo dos Santos
Prot. 13127/99 -- Joel Alves dos Santos
Prot. 13126/99 -- Sebastião Izidoro Pereira
Prot. 13069/99 -- Gercílio Pires
Prot. 12995/99 -- Lázaro de Sales
Prot. 12800/99 -- Maria Inês Archangelo de Oliveira
Prot. 12670/99 -- Apparecida Pereira de Campos
Prot. 12449/99 -- Maria Auxiliadora Z. Barbosa
Prot. 12002/99 -- Ruth Fabbri Conde
Prot. 11901/99 -- Paulo Floriano da Silva

Prot. 11804/99 -- Apparecida Donizeti Henrique da Costa
Prot. 11669/99 -- José Cláudio Santarelli
Prot. 11607/99 -- José Ismar da Silva
Prot. 11489/99 -- Lázaro Antonio Amaro 
Prot. 11133/99 -- Santa Couto da Silva
Prot. 10532/99 -- Josué de Jesus
Prot. 10205/99 -- Manoel Messias da Silva
Prot. 10106/99 -- Sebastião Paulino
Prot. 10073/99 -- Câmara Municipal de Campinas -- Ver. João Dirani
Júnior -- Sr. George Nissin
Prot. 16224/99 -- Lauro Guidi
Prot. 16386/99 -- Benedita Luiza de Carvalho Pacheco
Prot. 16635/99 -- Joaquim Maria de Oliveira
Prot. 17096/99 -- Maria Inês Pereira Dias
Prot. 18071/99 -- Ulisses Manoel de Amorim
Prot. 18072/99 -- Dorvalina Júlia da Silva
Prot. 18199/99 -- Luiza Ramirez Marim
Prot. 18778/99 -- Jorge Bezerra
Prot. 19099/99 -- José Ribeiro de Melo
Prot. 19963/99 -- Anézia de Freitas Aguiar
Prot. 01/5000443 -- Izaias Ferreira de Araújo
Prot. 22905/00 -- Izaltina Alvina de Souza
Prot. 29157/00 -- Divina Godoy da Silva
Prot. 29208/00 -- Edimir de Oliveira Andrade
Prot. 29337/00 -- Maria de Lourdes Generoso
Prot. 30116/00 -- Marcelo Figueiredo Nunes
Prot. 30488/00 -- Daisa Siqueira Coelho
Prot. 36659/00 -- Vera Lúcia Pini
Prot. 38999/00 -- Euzébio Alves Filho
Prot. 39951/00 -- José Onofre da Silva
Prot. 41455/00 -- Fátima de Mattos Estevan
Prot. 48613/00 -- Conceição Pedroso Marsolla
Prot. 48806/00 -- Astrogilda Lucia Ferreira
Prot. 49706/00 -- Evanil Pedro Miranda
Prot. 50881/00 -- Eva Nagy Ramos
Prot. 50892/00 -- José de Souza
Prot. 51626/00 -- Anésio Domingos Soprani
Prot. 51814/00 -- Gumercindo Geraldo Amélio
Prot. 52617/00 -- Maria Giovanna P. Farinaccio
Prot. 53079/00 -- Maria José Nascimento
Prot. 53699/00 -- José Fernandes da Silva
Prot. 57009/00 -- Nathalia Theodoro Viana
Prot. 57179/00 -- Eurídes Lisboa Brito
Prot. 57644/00 -- Aparecido Menegon
Prot. 57680/00 -- Lurdes Pucharelli Ferreira
Prot. 57806/00 -- Orlandina Lucizano Rodrigues
Prot. 57807/00 -- Thereza Valério dos Santos
Prot. 58123/00 -- Julieta Rondini de Oliveira
Prot. 59078/00 -- Estevão Zanini
Prot. 59253/00 -- Aparecida de Lourdes Gobbo Lizardi
Prot. 77193/00 -- Vera Lucia da Silva Mediano
Prot. 20/7002539 -- Cecília Bazilli de Araújo
Prot. 20524/00 -- Aparecido Bernardo
Prot. 20319/00 -- Lilia Cruz
Prot. 76312/00 -- Jonas José Silva
Prot. 76558/00 -- Nely Alves de Toledo
Prot. 76837/00 -- José Nunes Pereira
Prot. 17966/99 -- Orestes Gadioli
Prot. 19299/99 -- Maria de Lourdes Mathias Lima
Prot. 19744/99 -- Ivete Rodrigues Borges
Prot. 74875/99 -- Belizas Maria da Conceição Matos
Prot. 77164/98 -- Câmara Municipal de Campinas -- Ver. Aparecido
Donizeti Donaire -- Interessado: Sr. José Salvador Dadalto
Prot. 71697/99 -- Maria Dalva Vieira Rubin
Prot. 5760/00 -- Amélia Maria de Jesus C. Cardoso
Prot. 14831/00 -- Maria Rodrigues Araújo
Prot. 15393/00 -- Sebastião Antonio da Silva
Prot. 17038/00 -- Moises Monteiro Leite
Prot. 17263/00 -- Nelson Ferreira Alves
Prot. 18765/00 -- Manoel Galdino
Prot. 20034/00 -- Marinilda Bernardino Seixas
Prot. 20563/00 -- Carolina dos Santos Xavier
Prot. 20733/00 -- Maria de L. Nogueira Montenegro
Prot. 20968/00 -- Valdiney Martinghi
Prot. 22278/00 -- Manoelina da Silva Nascimento
Prot. 19952/99 -- Mirandi Ramos Passero
Prot. 17065/99 -- Antonio Quintano Safra
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) UFIR.
Prot. 21095/01 -- Wamberto Pascoal Vanzo -- C.C.: 048.111.800/03
Assunto: Restituição / Compensação 
Autorizo, a compensação por aproveitamento de crédito referente ao recolhimento
em duplicidade das parcelas 07 e 08/11 de 2000, oriundo dos pagamentos tanto no
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exercício quanto na guia da dívida ativa de 2001, que totaliza em 2002 o valor
R$ 129,59 (105,7026 UFIC), para com o débito da parcela 04/11 de 2001, em
Dívida Ativa, que totaliza em 2002 o valor total de R$ 70,72 (57,5835 UFIC),
seguida da respectiva restituição do valor residual no valor em 2002 de R$
58,87 (48,0179 UFIC), nos termos dos artigos 45 a 49 da Lei Municipal nº
11.109/2001.
Prot. 02/201/1610 -- Roberto Dias -- C.C.: 047.238.300/02
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal 11.109/01, e com fundamento nos artigos 165 a 169 da Lei
Federal (Complementar) 5.172/66 -- CTN e nos artigos 45 a 48 da Lei Municipal
11.109/01, autorizo a restituição de 25,3100 UFIC (R$ 31,03 atuais) ao requerente,
referente ao recolhimento da parcela 01/01 além da cota única do IPTU/2002.
Prot. 7752/02 -- José Nunes Lopes -- C.C.: 022.647.000/02
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2002, visto que o requerente não se qualificou, os
termos do artigo 38, II da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas Leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Prot. 02/201/0327 -- Vera Alice Bolzani -- C.C.: 003.766.000/02
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU/2002, por
falta de legitimidade do requerente e haver ocorrido a desistência do pedido
com o pagamento do tributo; consubstanciado nos artigos 12; 14, § 2º; 23;
24; 38, II e 70, II; da Lei 11.109/01, mantendo-se o lançamento vigente, nos
termos da Lei 9.927/98 e alterações.
Prot. 37557/02 -- Pedro Rangel -- C.C.: 055.007.483/03
Assunto: Restituição 
Autorizo, a restituição do crédito referente ao recolhimento do IPTU dos
exercícios de 2000 a 2002, constantes na reemissão 05/2002 do código de
imóvel 055.007.483/03, do loteamento Parque Central, no montante de R$
967,99 (789,5514 UFIC), mantendo-se os lançamentos da Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo para todos os exercícios, nos termos dos artigos
45 a 48 da Lei Municipal nº 11.109/2001.
Prot. 17734/02 -- Maria das Graças Santos Barbosa -- C.C.: 044.599.100/02
Assunto: Compensação
Autorizo, o aproveitamento do crédito referente aos recolhimentos do acordo do
exercício de 1997 no valor de R$ 577,11 (470,7260 UFIC) devendo ser abatido
do valor originalmente lançado a título de IPTU e Taxa de Lixo para a
reemissão de 11/2001 no valor de R$ 1.126,44 (918, 7918 UFIC), com a devida
redução do débito existente em questão, incidindo-se os encargos de mora
somente sobre a diferença apurada de R$ 549,33.
Prot. 23873/01 -- José Sergio da Silva
Deixo de conhecer do pedido de estorno do pagamento do IPTU/2001 efetuado
para o imóvel designado por lote 08, da quadra F do Jd.São José, c/c
010.196.000/03, para quitação do imposto referente ao lote 05, da quadra F do
Jd. São José, c/c 042.023.745/02, tendo em vista a falta de legitimidade do
requerente para representar o contribuinte, vez que o imóvel encontra-se
cadastrado em nome de outrem e o requerente não juntou aos autos os
documentos que comprovem ter adquirido a propriedade do mesmo.
Prot. 01/8901916 -- Vera Alice Bolzani
Autorizo o aproveitamento do crédito referente ao IPTU/Taxas 2000, no montante
de R$ 7,79 (6, 3533 UFIC), devendo ser abatido do valor originalmente lançado a
título de IPTU e Taxas do exercício de 2001, no montante de R$ 837,38, com a
devida redução dos débitos existentes, incidindo-se os encargos de mora somente
sobre a diferença apurada de R$ 829,59.
Prot. 5741/02 -- Antonio Vitor Fabbio
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2001, visto que o pedido encontra-se
intempestivo, nos termos do artigo 37, combinado com os artigos 23 e 24 da Lei
11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem
mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(alterada pelas Leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Prot. 37558/02 -- Pedro Rangel -- C.C.: 055.007.484/03
Autorizo, a restituiçaõ do crédito referente ao recolhimento do IPTU dos
exercícios de 2000 a 2002, constantes na reemissão 05/2002 do código de
imóvel 055.007.484/03, do loteamento Parque Central, no montante de R$
967,99 (789,5514 UFIC), mantendo-se os lançamentos da Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo para todos os exercícios, nos termos dos artigos
45 a 48 da Lei Municipal nº 11.109/2001.
Prot. 12953/01 -- Cacilda Correa Prado -- C.C.: 041.661.500/03
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85 (CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento do
IPTU/2001, tendo em vista que não houve qualificação do requerente em sua
solicitação. Determino, porém a partir do exercício social de 1997, a alteração
cadastral do imóvel em questão, passando-se de territorial para predial, sendo a área
construída de 88,20m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base de depreciação
1990, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados, com fundamento
em vistoria realizada no local em 31/10/01 e em documentos anexados ao processo,
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.

Prot. 77936/00 -- Maria Carlota Andrade Hofstatter -- C.C.: 055.044.555/03
O requerente deve protocolar no guichê 01 -- térreo (Protocolo Geral), NO PRAZO DE
10 (dez) dias desta Publicação, requerimento de juntada dos seguintes documentos:
- Cópia autenticada de matrícula atualizada (emitida dentro dos últimos 180
dias) do imóvel sito na Av. Washington Luiz, Jd. Leonor Cont. -- Quarteirão
01813 -- Lote 003- sublote ‘‘A’’.
- cópia do CPF e RG do requerente;
Tal solicitação visa o prosseguimento da análise do presente processo
(restituição/compensação) nos termos da Lei 11.109/2001.
O não cumprimento do presente Edital, ou desrespeito ao prazo ora concedido,
implicará no indeferimento do presente processo.
Prot. 51153/02 -- Thiago Trevisan Teixeira
C.C.: 042.167.602/02
Assunto: Restituição de Crédito Tributário
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
restituição tributária tendo em vista que não anexou cópia de CPF e RG do
outorgante conforme IN 5 / 2002- DRI/SMF não atendendo os termos dos
artigos 12, 38 -- II e 70 -- II-III da Lei Municipal 11.109/01.
Prot. 12270/97 -- Alvaro B. Ragghianti -- C.C.: 002.034.000/02
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/1997, visto que o pedido encontra-se
intempestivo nos termos do artigo 198 da Lei 5626/85 -- CTM, alterada pela Lei
10.394/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem
mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(alterada pelas Leis 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01).
Prot. 76064/00 -- Maria Conceição Nunes
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) UFIR.
Prot. 75350/00 -- Nelson Lobato
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 74488/00 -- Jair Garcia
Diante das manfiestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) UFIR.
Protocolo: 01/8901445
Interessado: Luis Marques
Assunto: Compensação de Crédito Tributário
Indefiro o pedido de compensação do crédito tributário referente às parcelas 07/11 a
11/11, do lançamento emitido em 01/99, no montante de 92,8689 UFIR, com o débito
referente à reemissão do lançamento, de 09/99, tendo em vista a extinção do crédito
tributário, ocorrendo a perda do objeto do presente pedido; consubstanciado nos
termos dos artigos 49 e 57 a 5 9 da lei 11.109/01 e 170 da Lei 5.172/66-CTN.
Prot. 59767/00 -- Leontina Fátima de Carvalho
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 28249/00 -- José Jorge Escotão
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que limita
a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do débito
não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 59261/00 -- Henrique Moratti Esposito
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que
limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 24587/00 -- Benedito Lourenço Custódio
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que
limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 24425/00 -- Laercia Maria Sales Pinto
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que
limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 24328/00 -- Helena Costa de Oliveira
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que
limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Prot. 24240/00 -- Benedita Damasio dos Santos
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o pedido
de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98, que
limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
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Prot. 23182/00 -- Luiza Cossi Lapreza
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, Indefiro o
pedido de remissão por não atender o disposto no § 2º art. 1º da Lei 9950/98,
que limita a concessão do benefício ao valor do imposto, cuja somatória total
do débito não ultrapasse a quantia correspondente a 30 (trinta) Ufir.
Protocolo nº: 055385/02 (reconstituição do processo n. 8.000.964/00)
Interessado: Amauri Fagnani
C.C.: 042.027.281-02
Assunto: Isenção Tributária -- IPTU (aposentado/pensionista)
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal n. 11.109/01, defiro o pedido de Isenção
Tributária do IPTU, a partir do exercício de 2000, relativo aos imóvel
codificado sob n. 042.027.281-02, por ter sido atendido aos requisitos dispostos na
Lei 10.387/99, ao apresentar toda documentação necessária, cancelando e
reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas
imobiliárias) no presente exercício fiscal em cobrança atrasada, consubstanciado
nos termos da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo: 75367/01
Interessado: Renata Tereza de Oliveira Mandadori
C/C: 030.443.000/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para o imóvel codificado sob nº 030.443.000/03, alterando-se
o lançamento para predial, com área total construída de 143,00m2,
tipo/padrão/subpadrão A-3.1 e ano base para depreciação 1930, mantendo-se os
demais dados, nos termos da vistoria fiscal realizada em 2002; determino seja o
lançamento do exercício de 2002 alterado com os mesmos dados atribuídos ao
exercício de 2001, reemitindo-se os lançamentos no presente exercício fiscal, com
cobrança atrasada do exercício de 2001; consubstanciado nos termos dos artigos
145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 02/10/08038
Interessado: Alumaq Locação e Comércio de Máquinas de Solda Ltda.
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV,
art. 5º, CF/88, deixo de conhecer do pedido de certidão de inteiro teor do processo
protocolizado sob nº 4741/02 por falta de legitimidade do signatário para representar a
empresa requerente, posto que não juntou ao pedido o devido instrumento de
procuração com poderes específicos para requerer junto à administração municipal;
consubstanciado nos termos da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Prot. 15488/02 -- Manoel Pedro do Nascimento -- C.C.: 043.453.400/03
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2002, visto que o requerente não se qualificou,
nos termos do artigo 38, II da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e
Taxas Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos do
artigo 38, II da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01.
Prot. 02/209/0077 -- Aparecido Padilha Cortez -- C.C.: 045.363./00/03
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU, visto que o requerente não se qualificou, nos
termos do artigo 38, II da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas Leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Prot. 3922/02 -- Nelson Ney Contar -- C.C.: 042.025.541/02
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2000/2001 e 2002, visto que a impugnação apresentada
refere-se a mais de um documento de formalização do crédito tributário, nos termos
do artigo 39 da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias)
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(alterada pelas 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).

CARLOS FERNANDO COSTA
Diretor / DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Protocolado nº 02/010/08655
Requerente: GVS Grupo de Segurança e Vigilância S/C Ltda
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal, Lei Federal nº 9.051/95, Artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, Indefiro o pedido certidão de inteiro teor do protocolado
nº 043360/00, por não atender às exigências legais, posto que o pedido, efetuado
por procurador, não foi instruído com a procuração contendo poderes
específicos para requerer junto à adminstração municipal e documento que
demonstre os poderes do outorgante do referido instrumento.

CARLOS FERNANDO COSTA
Diretor/DRM

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 10405/02 - GNO Empreendimentos e Construções Ltda
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo em vista
que os protocolos nºs 51006/00, 75596/98, 71970/99, 73570/99 suspendem a
exigibilidade dos créditos de ISS-Habite-se lançados sob os nºs 200.001.400/11,
970.003.533/11, 990.000.945/11 e 990.000.150/11 e o protocolo nº 65655/00
suspende a exigibilidade do crédito do AIIM nº 771-C, da inscrição municipal nº
22853/11. Portanto, os créditos de IPTU dos imóveis cadastrados sob os nºs
042.164.164/02, 042.164.165/02, 042.164.170/02, 042.164.178/02, 042.164.179/02,
042.164.182/02, 042.164.183/02, 042.164.184/02, 042.161.035/02, 042.161.036/02,
042.161.039/02, 042.161.040/02, 042.161.044/02, 042.161.049/02, 042.156.510/02,
042.156.511/02, 042.156.512/02, 042.156.516/02, 042.156.518/02, 042.156.522/02,
042.156.523/02, 042.156.529/02, 042.156.534/02, 042.156.541/02, 042.156.543/02,
042.156.544/02, 042.156.547/02, 042.156.559/02, 042.156.560/02, 042.156.563/02,
042.156.579/02, 042.156.580/02, 042.161.035/02, 042.161.036/02, 042.161.039/02,
042.161.040/02, 042.161.044/02, 042.161.049/02, 042.156.570/02, 042.164.081/02,
042.164.086/02, 042.164.092/02, 042.164.095/02, 042.164.096/02, 042.164.098/02,
042.164.099/02, 042.164.100/02, 042.164.106/02, 042.164.112/02, 042.164.113/02,
042.164.118/02, 042.164.119/02, 042.164.120/02, 042.164.121/02, 042.164.125/02,
042.164.126/02, 042.164.131/02, 042.164.132/02, 042.164.133/02, 042.164.138/02,
042.164.139/02, 042.164.150/02, 042.164.151/02, 042.164.155/02, 042.164.160/02,
042.164.162/02, 042.164.163/02 e Débito Não-Tributário cadastrado sob o nº
23.968.000/90 autos nºs 4557-N e 4558-N não estão com a exigibilidade suspensa.
Prot. 02/10/07553 - Francisco da Silva
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo
em vista que o crédito referente aos lançamentos de IPTU dos exercícios de
1992, 1995, 1997 e 1998, relativo ao imóvel codificado sob nº 018.103.000-02,
não se encontra com a exigibilidade suspensa. 

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS -
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (I.S.S.Q.N.)

Nos termos do Procedimento Administrativo Tributário (PAT), artigos 22 e 23
da Lei 11.109 de 26/12/2001, fica(m) o(s) contribuinte(s) notificado(s) do
lançamento de I.S.S.Q.N., através do Auto de Infração e Imposição de Multa
(A.I.I.M.), abaixo(s) relacionado(s), podendo retirar a Guia Eletrônica de
Recolhimento no Setor de Atendimento Central (Av. Anchieta, 200 -- Térreo --
Guichê 03 -- das 8:30 às 16:00 horas) no prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento ou parcelamento ou apresentação de impugnação.
PROTOCOLO A.I.I.M. CONTRIBUINTE
10/07337/02 1060-C Micro Ouro Verde Edições Culturais Ltda
10/07338/02 1059-C Micro Ouro Verde Edições Culturais Ltda

PAULO ROBERTO DESTITO

Coordenador Setorial

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

DESPACHO DA COORDENADORIA SETORIAL DE
FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 

Ficam os contribuintes abaixo NOTIFICADOS a protocolar no Protocolo Geral
(Guichê 1 no térreo da PMC), no prazo de 10 (dez) dias, contados conforme inciso III
do artigo 23 da Lei 11.109 de 26/12/2001, o seguinte: 1) Procuração ‘‘ad judicia’’ com
firma reconhecida do outorgante, mencionando o número do Protocolo de origem e
solicitar a sua juntada, sob pena de não conhecimento da defesa (Impugnação/Recurso).
Esta notificação é procedimento necessário para instrução de Manifestação Fiscal nos
termos do Capitulo IX da Lei 11.109 de 26/12/2001 (Artigos 53 a 56). 
Protocolo Nº Contribuinte
55.224/02 E.J. Recursos Humanos Ltda
55.225/02 E.J. Recursos Humanos Ltda
55.226/02 E.J. Recursos Humanos Ltda
55.227/02 E.J. Recursos Humanos Ltda
010/0146/02 Micro Campinas Edições Culturais Ltda
010/0147/02 Micro Campinas Edições Culturais Ltda

PAULO ROBERTO DESTITO

Coordenador da C.S.F.M.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

DESPACHO DA COORDENADORIA SETORIAL DE
FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

Protocolo -- 010/0145/02 - Contribuinte: Hotel Camargo Faria Ltda - Fica o
contribuinte NOTIFICADO a protocolar no Protocolo Geral (Guichê 1 no térreo da
PMC), no prazo de 10 (dez) dias, contados conforme inciso III do artigo 23 da Lei
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11.109 de 26/12/2001, o seguinte: 1) Regularizar o instrumento de procuração
com reconhecimento da firma do outorgante e compatibilização com o
signatário da impugnação (identificação), mencionando o número do Protocolo
de origem e solicitar a sua juntada, sob pena de não conhecimento da defesa
(Impugnação/Recurso). Esta notificação é procedimento necessário para
instrução de Manifestação Fiscal nos termos do Capitulo IX da Lei 11.109 de
26/12/2001 (Artigos 53 a 56). 

PAULO ROBERTO DESTITO

Coordenador da C.S.F.M.

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 02/10/8775 - Francisca Conceição Vieira
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento
em duplicidade da parcela 03/11 do IPTU/2002, código 042.030.142/02 e
tendo sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido,
AUTORIZO o acerto no conta corrente.
Prot. 02/10/8271 - João de Souza Oliveira
Prot. 02/10/8341 - Nova Telecom. e Eletricidade Ltda.
Diante da análise e manifestação do Setor competente e em conformidade com
os dados registrados, INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa.
Prot. 02/10/8397 - Anselmo Martins de Mello ME
Prot. 02/10/8420 - Denise de Fátima Pettirossi
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do art. 70 da Lei nº 11.109/01,
tendo em vista que não foi instruído com a documentação que comprove a
representatividade.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

Expediente Despachado pela Coordenadoria Setorial de
Atendimento, Controle e Programação Tributária

Compareçam os(as) interessados(as) ao guichê 03 - térreo - do Paço Municipal,
no prazo de 10 (dez) dias, para esclarecimentos quanto ao solicitado:
Prot. 71248/98 - Manuel G. da Penha
Prot. 19556/01 - Rossi Residencial S/A
O não comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento destes.

Protocolar, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, o(s)
seguinte(s) documento(s):
Prot. 02/10/7582 - Laerte Fredericci
Cópia do recolhimento da parcela 04 do IPTU/2002 vencida em 26/09/02
(carnê emitido em 05/02), c.i. 042.096.894/02, solicitando que seja juntada
ao protocolo 02/10/7582.
O não cumprimento desta publicação implicará no arquivamento deste.

Prot. 02/10/7619 - Espedita Francisca Jacinto
Compareça o(a) interessado(a) ao guichê 03 - térreo - do Paço Municipal, no
prazo de 10 (dez) dias, para formalizar acordo referente a notificação nº
940.001.821, do ISS por Responsabilidade Solidária.

Expediente Despachado Pela Coordenadoria Setorial De
Cobrança Amigável

Compareçam os(as) interessados(as) ao guichê 03 - térreo - do Paço Municipal,
no prazo de 10 (dez) dias, munidos(as) do(s) seguinte(s) documento(s):
Prot. 02/10/8214 - Noromachi Transp. S/C Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1998.
Prot. 02/10/8264 - AFS Pinturas, Montagens e Com. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1997, 1999, 2000, 2001 e 2002.
Prot. 02/10/8274 - Laura Mitiko N. Fudimori
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2000.
Prot. 02/10/8369 - Micromecânica Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2001 e 2002.
Prot. 02/10/8432 - Paulo Roberto Antunes
Carnê de parcelamento de 92 a 96; 97 a 2001.
O não comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento destes.

Protocolar, no prazo de 10 (dez) dias, a partir desta publicação, o(s)
seguinte(s) documento(s):
Prot. 02/10/7732 - Laércio Miguel
Cópias dos documentos pessoais, solicitando que sejam juntadas ao protocolo
02/10/7732, sob pena de não o fazendo, seja o pedido indeferido por falta de
qualificação, nos termos do art. 70 da lei 11.109/01.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica(m) o(s) emitente(s) do(s) cheque(s) relativo(s) ao recolhimento de valor(es)
por meio de CARNÊ/NOTIFICAÇÃO/DARD/DUAM, abaixo relacionado(s),
notificado(s) a comparecer(em), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
1ª (primeira) publicação deste Edital, ao D.C.C.A. - S.M.F. do Paço Municipal, no
horário das 8:30 às 15:30 horas, para as providências necessárias ao recolhimento à
vista do(s) débito(s) apontado(s) sob pena de, não o fazendo, incorrerem nas penas
previstas por infração ao disposto no inciso VI, do § 2º, do artigo 171, do Código
Penal Brasileiro, além das sanções estabelecidas na legislação tributária.
NOME PROT BANCO Nº CHEQUE DATA VALOR ALÍNEA
Marco Antonio Pontes 02/10/6753 392 000442 24/09/02 R$ 39,46 12

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

(24, 25 e e26/10)

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 10/03934/02 - José Sérgio da Silva
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa com Efeito Suspensivo, tendo
em vista que os créditos referente aos lançamentos de IPTU dos exercícios de
1986, 1987 e 1988, relativo ao imóvel codificado sob nº 042.023.745-02, não se
encontra com a exigibilidade suspensa em função do protocolo nº 23.873/01. 

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
EDITAIS 003/01, 002/02, 003/02

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campinas, convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de
classificação, a comparecerem dia 29/10/2002, nos horários abaixo
discriminados, no Distrito Saúde Sul, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401,
Parque Itália, para realização de reunião de desempate de classificação e
preenchimento de vagas. 
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de Identidade - R.G..Em
caso de empate, trazer certidão de nascimento dos filhos. O não comparecimento
implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.

Cargo: MÉDICO I -- CLÍNICO GERAL
Horário: 9:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
17 ANA LUCIA DE MELLO PINOTTI 00000019769631
18 RODRIGO DELFINO DOS REIS 000000M6853887
18 RUTH MIHO HAYASHI 00000018891169
20 ZILDA RIBEIRO 00000RG6865353
21 FABIO HUMBERTO RIBEIRO PAES FERRAZ 0000025906774X
22 ADRIANA BRAZ DOS SANTOS 00000116637298

Cargo: MÉDICO I - PEDIATRA 
Horário: 9:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
44 RENATA PISONI 25262645

Cargo: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL I
Horário: 10:30h
CLAS NOME DOCUMENTO
3 VALERIA CRISTIANE DE SOUZA ALVES 00000213436553

Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA I
Horário: 14:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
11 JEAN SIMOES DE ALMEIDA 00000014053451
12 MARCELO DE MELO SILVA 00000308914284
13 EDISON DE FREITAS 00000020810553
13 JOSE RICARDO RAVETTA 00000179424191
13 ROSA DE FATIMA MATTOS M DRUZIAN 00000166388877

Cargo: ENFERMEIRO I
Horário: 14:30h
CLAS NOME DOCUMENTO
21 CAROLINA DE OLIVEIRA COPPOLA 00000321902129
21 CLAUDETE APARECIDA NOGUEIRA 00000360878702
21 CRISTIANA DE SA XAVIER DA COSTA ARAUJO 00000366727497
21 ELAINE CRISTINA FREITAS 00000MG9140632
21 ELIANE DE CAMARGO 0000016807073X
21 FRANCOIS MONALISA PAIXAO 00000296645485
21 MIRELLA CASTRO DIAS 00000246985902

Campinas, 21 de outubro de 2002.
JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário de Recursos Humanos
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CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

EDITAIS 003/00, 002/02, 003/02

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campinas, convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação,
a comparecerem dia 30/10/2002, nos horários abaixo discriminados, no 7º andar
(Recepção) do Paço Municipal, Av. Anchieta, 200, Centro, para realização de
reunião de desempate de classificação e preenchimento de vagas.
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de Identidade - R.G. Em
caso de empate, trazer certidão de nascimento dos filhos. O não comparecimento
implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
Horário: 8:30h
CLAS NOME DOCUMENTO
14 ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 0000000231880054
14 EVANDRO LUIS COPE 0000000211526770
14 EWERSON LUCIO MARCELINO 00000000M4642956
14 LEANDRO ANDRE SILVEIRA DE ARRUDA MELO 0000000199481179
14 ODIL TALES PEREIRA 0000000006726208
14 RALPHO BARBOSA GOBBO 0000000010539099
20 AMILCAR CHRISTOVAO TOSETTO 0000000009463629
20 ANDRE RENATO PIRANA 0000000018026912
20 CELITO SEIXLACK 0000000012376024
20 CELSO EDUARDO MORENO NUCCI 0000000167984974
20 DORIVAL SETSUO NAKAMURA 0000000008807358
20 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 0000000114225382
20 EDUARDO JERONYMO BAGGIO 0000000233633789
20 JEBER LUIS ULIAM LIMA 000000023224831X
20 JOSE RICARDO AZEVEDO DE ARAUJO TEIXEIRA 0000000006058324
20 MANOEL VITOR FRANCO MARQUES 0000000000325711
20 MARCELO GIALLUCA 0000000241930121
20 RALF DE AQUINO GUATURA 0000000013055958
20 RENATO DE CAMARGO BARROS 0000000242926642
20 VAGNER BASSAN 0000000020449851
20 VIVIANE MITSUE SUZUKI 0000000230736051

Cargo: TÉCNICO AGRIMENSOR JR. 
Horário: 10:30h
CLAS NOME DOCUMENTO
1 RONALDO ANTONIO CARDOZO 00000008760281
2 IVAN BIANOR MOREIRA FRANCO 00000005485334
3 LUIZ JORGE PEREIRA DA COSTA 00000321904114

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Horário: 14:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
38 LUCIANO BENTO DE FARIA 00000227297027
39 WESLEY TERRA DE ANDRADE 00000302910517
40 FERNANDO TRIVELATO 00000285449874
41 SAYONARA CIDADE JEREMIAS NALLI 0000037427017X
42 ERIKA MOREIRA ROLIM 00000343259874
43 MARCOS ALEXANDRE DA COSTA 00000239978419
44 GIZELE LODI 00000351610091

Cargo: OPERADOR MÁQUINAS PESADAS
Horário: 15:30h
CLAS NOME DOCUMENTO
1 FLAVIO GONCALVES NUNES 00000563102607
2 ANTONIO JOSE LIRA DE SOUSA 00000001123481
3 JOSE FLAVIO AVELINO 00000220186443
4 CESAR LEONARDO LORENTE 00000263577764
5 ROBSON DE JESUS PINHEIRO 00000329535699

Campinas, 22 de outubro de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº60562 - demitir o servidor púlico municipal - matricula 29231, de acordo
com o protocolado nº15124/00, a partir de 20/09/02.

Nº60563 - aplicar a pena de suspensão por 90 (noventa) dias ao servidor -
matricula 89.183, de acordo com os elementos constantes no presente
protocolado nº 50968/01.

Nº60570 - conceder a partir de 30/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Syzila Silveira de Andrade - matricula 36.6790, do cargo de Assistente Social-
padrão 01, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nº60574 - conceder a partir de 25/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Marilia dos Santos Ferreira - matricula 92.436-9, do cargo de Professor III -
padrão 10, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº60575 - conceder a partir de 25/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Raquel Mendonça Delbaje - matricula 102.379, do cargo de Professor Efetivo I
- padrão 01, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº60576 - conceder a partir de 26/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Maria Stela Soriano V. Zambelli - matricula 102.320-9, do cargo de Professor
Efetivo III - padrão 06, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº60577 - conceder a partir de 26/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Eliana Sales Purcino - matricula 62.3814, do cargo de Professor Efetivo III -
padrão 06, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº60578 - conceder a partir de 26/09/02, a exoneração solicitada pela servidora
Angela Aparecida F. Archangelo - matricula 102.260-1, do cargo de Professor
Educação Especial III - padrão 06, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº60582 - conceder a partir de 18/08/02, Licença sem Vencimentos, ao servidor
Walter Luiz Valentini - matricula 91.811-3, pelo período de 02 (dois) anos.

Nº60665 - tornar sem efeito a Portaria nº60.642/02, publicada no Diário
Oficial  na data de 23/10/02.

revogar a partir de 16/10/02, o item 02, da portaria nº50.027/02, que nomeou o
Sr. Fábio Silveira Bernils, do cargo em comissão de Diretor de Departamento
junto ao Departamento de Planejamento e Controle Urbano da Secretaria
Municipal de  Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

nomear a partir de 16/10/02, o Sr.  Fábio Silveira Bernils, do cargo em
comissão de  Assessor Técnico Superior Nível V, a Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO

Informamos que a Coordenadoria Setorial de Relações do Trabalho
(RH-Saúde), estará mudando da Av. Anchieta, nº 173, salas 73 e 74, para a
Rua Izolete de Souza Aranha, nº 100 (CETS).
Informamos ainda, que nos dias 28 e 29/10/02, não estaremos realizando
atendimento em função do exposto acima. A partir de 30/10/02, estaremos
funcionando normalmente no endereço acima citado.

DR. GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS

Secretário Municipal de Saúde.

(24, 25 e e26/10)

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES
PROTOCOLO Nº 02/6001341 PN
INTERESSADO: CLAUDIO CALORI.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL/2002
CONS.ODONTOLÓGICO S/RX TIPO I
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001342 PN
INTERESSADO: CLAUDIO CALORI.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CLAUDIO CALORI
CROSP Nº 15257 A PARTIR DE 05.09.02
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6001554 PN
INTERESSADO: MARCELA STELLA VIEIRA CATENACCI.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL / 2002
CONS.ODONTOLÓGICO C / RX TIPO I
DEFERIDO 

PROTOCOLO Nº 01/6001555 PN
INTERESSADO:MARCELA STELLA VIEIRA CATENACCI 
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MARCELA STELLA
VIEIRA CATENACCI CROSP Nº 66059 A PARTIR DE 13/11/01
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000570 PN
INTERESSADO: PIEROZZI & BERTOLDI LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE / 2002
- DROGARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 99/6000836 PN
INTERESSADO: PIEROZZI & BERTOLDI LTDA. 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE / 1999
- DROGARIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000421 PN
INTERESSADO:PIEROZZI & BERTOLDI LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANGELA
TEREZINHA LAUAND CRF 86325, A PARTIR DE 29/01/02
DEFERIDO

PROTOCOLO: Nº 20/6000626 PN
INTERESSADO: PIEROZZI & BERTOLDI LTDA
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ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
2000 - DROGARIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000679 PN
INTERESSADO:PIEROZZI & BERTOLDI LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
2001 - DROGARIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001523 PN
INTERESSADO: CLINICA SOFIATO S/C LTDA
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL / 2002 --
CLÍNICA MÉDICA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001524 PN
INTERESSADO: CLÍNICA SOFIATO S/C LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MAURICIO
ARGENTON SOFIATO CRM 80641 A PARTIR DE 30/09/02
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001467 PN
INTERESSADO: BIOESTÉRIL -- ESTERILIZAÇÃO E COMERCIO LTDA
ASSUNTO: REF.: AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 0683 REDUÇÃO DE
90% DO VALOR DA MULTA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000322 PN
INTERESSADO: BIOESTÉRIL -- ESTERILIZAÇÃO E COMERCIO LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO 0683
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6001153 PN
INTERESSADO: MULTI VEGETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
E PROD. NATURAIS LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
2001 -- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001410 PN
INTERESSADO: MULTI VEGETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
E PROD. NATURAIS LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE
INICIAL / 2002 -- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000963 PN
INTERESSADO: CARLOS MORIYAMA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CARLOS
MORIYAMA,CRM 16159, A PARTIR DE 12 DE JULHO DE 2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000962 PN
INTERESSADO: CARLOS MORIYAMA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL/2002 --
CONSÚLTORIO MÉDICO DE ACUPUNTURA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000542 PN
INTERESSADO: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA & CIA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROBERTA
POSTALI MENDES CRF 27943, A PARTIR DE 09/04/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000543 PN
INTERESSADO: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA & CIA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /2002
- DROGARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 20/6000836 PN
INTERESSADO: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA & CIA LTDA 
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL / 2000 -
DROGARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000174 PN
INTERESSADO: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA & CIA LTDA 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE 2001
- DROGARIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6001411 PN
INTERESSADO: MS ODONTOLOGIA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RODOLFO
MARTINS DOS SANTOS CRO 50733
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6001410 PN
INTERESSADO: MS ODONTOLOGIA LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE INICIAL / 2001 DE

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM RX
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001457 PN
INTERESSADO: CIPOI / LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA - UNICAMP
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARMEM
SILVIA GABETTA CRB 18947/01-P A PARTIR DE 30/09/02
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000401 PN
INTERESSADO: UNIMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
2001 - DROGARIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000386 PN
INTERESSADO: UNIMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE / 2002 -
DROGARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001558 PN
INTERESSADO: T.S. DROGARIA LTDA-ME.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000933 PN
INTERESSADO: T.S. DROGARIA LTDA ME.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE /
1998 / 1999 / 2000 / 2001
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001582 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANA PAULA
ALLEGRETTI, CRF Nº 20479, A PARTIR DE AGOSTO/1996
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001584 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARIZA
ASTINI CHIURATO, CRF Nº 25351, A PARTIR DE 08/10/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6001583 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE KARINA
RIGHOLINO FELIPPE, CRF Nº 29499, A PARTIR DE 08/10/2002
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 02/6000370 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE DE
FARMÁCIA HOSPITALAR
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 01/6000413 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE DE
DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
INDEFERIDO

PROTOCOLO Nº 20/6000416 PN
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE DE
DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
INDEFERIDO

Campinas, 22 de outubro de 2002 

KENNIA M. LINARES B. OLIVEIRA

Coordenadora Visa Norte -- Autoridade Sanitária

EDITAL DE CHAMADA

O DR. GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS, SECRETÁRIO DE
SAÚDE, faz saber o (a) servidor (a) ROBERTO CARLOS FORTUNATO,
Guarda, matrícula n.º 62.186-2, lotado (a) no (a) Coordenadoria Distrital de Saúde
Sul do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que tendo sido
verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada, por mais de 30
(trinta) dias consecutivos, fica, pelo presente Edital e pelo prazo de 20 (vinte) dias
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contados a partir da data da publicação, convidado (a) a fazer prova de que seu
afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de
DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 195 E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55 (Estatuto dos
funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância , é expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Oficial do Município por 03 (três) dias.

Campinas, 22 de outubro de 2002

DR. GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS

Secretário Municipal de Saúde

(24, 25 e 26/10)

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

COMISSÃO QUE INSTITUI O PROGRAMA DE
ADOÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E DE ESPORTES

E ÁREAS VERDES - PAPPE

Em atendimento ao Parágrafo 2º, do artigo 5º, do Decreto Municipal
13.819/2.001, os membros da Comissão para a Seleção de Adotantes do
Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes - PAPPE,
publicam que aos 22 do mês de Outubro de 2.002, reuniram-se na Sala de
Projetos do Departamento de Parques e Jardins na Avenida Prefeito Faria Lima,
720 - Parque Itália, nesta cidade de Campinas, os servidores: Engenheiro Luís
Claudio Nogueira Mollo, Claudia Borella Caviolla, Gisella Gordon, Luciane
Naletto Morales Garrido, Alexandre Augusto Ceccon, comissão esta designada
pela Exmª Prefeita Municipal, através da Portaria n° 60.141/2.002, que
decidiram pela escolha da Empresa LIX INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕES
LTDA área Ponta de Quadra, parte da Rua 09 do loteamento Jardim São
Joaquim, situada nas confluência das Ruas Almirante Barroso com Avenida
Arlindo Joaquim de Lemos, sendo que a referida Empresa atendeu todas as
exigências do Artigo 3º, incisos I ao VI do mencionado Decreto.

Campinas, 23 de Outubro de 2.002

RONALDO HIPÓLITO SOARES

Secretário Municipal de Serviços Públicos e de Coordenação das Administrações Regionais

SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO Nº 353/02

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:
Artigo 1o - Implantar sentido único de circulação nos seguintes locais:
- Rua João Coutinho de Oliveira, entre a Rua Barbara Heliodora até o número
341, neste sentido, Conjunto Habitacional Lech Walessa.
- Rua Maria Dolores entre o número 06 e a Rua Barbara Heliodora, neste
sentido, Conjunto Habitacional Lech Walessa.
Artigo 2º - A presente Resolução entra em vigência no dia 31/10/2002 às 10
horas, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 21 de outubro de 2002

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO 354/2002 

O Secretário Municipal de Transportes no uso das atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:
Artigo 1º - Estabelecer o itinerário das linhas intermunicipais de transporte
coletivo suburbano convencional, dentro dos limites do Município de Campinas:
Empresa: Rápido Luxo Campinas Ltda
Linha: Campinas /Vinhedo (Via Anhanguera)

Itinerário Circular 
Rodovia Anhanquera (SP330), Av. Prestes Maia, Av. João Jorge, Viaduto M.V.
Cury, R. Saldanha Marinho, R. Dr. Mascarenhas, Av. Andrade Neves, R.
Marquês de Três Rios, R. 11 de Agosto, R. Dr. Mascarenhas, R. Dr. Sales
Oliveira, Av. João Jorge, Av. Prestes Maia, Rodovia Anhanguera (SP330).

Artigo 2º - Estabelecer os pontos de parada dentro da área central do Município
de Campinas:
Av. Prestes Maia, em frente ao 8º Batalhão
R. Saldanha Marinho,300
R. Saldanha Marinho esquina R. Sebastião de Souza
Av. Andrade Neves, 650
R. Dr. Mascarenhas, 189

R. Dr. Sales de Oliveira, 749
Av. Prestes Maia em frente ao Hotel Vila Rica

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, inclusive da Resolução nº 248/00.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário de Transportes

RESOLUÇÃO 355/2002 

O Secretário Municipal de Transportes no uso das atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:
Artigo 1º - Estabelecer o itinerário das linhas intermunicipais de transporte
coletivo suburbano convencional, dentro dos limites do Município de Campinas:
Empresa: Rápido Luxo Campinas Ltda
Linha: Campinas /Valinhos (Via Anhanguera)

1) ITINERÁRIO CIRCULAR 
Rodovia Anhanguera (SP330), Av. Prestes Maia, Av. João Jorge, Viaduto M.V.
Cury, R. Saldanha Marinho, R. Dr. Mascarenhas, Av. Gov. Pedro de Toledo, R.
Antonio J. Ribeiro Jr, Av. Lix da Cunha, Trevo, Rodovia Anhanguera (SP330).

2) ITINERÁRIO CIRCULAR ALTERNATIVO (em algumas viagens)
Rodovia Anhanguera (SP330), Trevo, Av. Lix da Cunha, Av. Barão de Itapura,
R. Saldanha Marinho, R. Dr. Mascarenhas, R. Dr. Salles Oliveira, Av. João
Jorge, Av. Prestes Maia, Rodovia Anhanguera (SP330).

Artigo 2º - Estabelecer os pontos de parada dentro da área central do Município
de Campinas:
1) Itinerário Circular
Av. Prestes Maia, em frente ao 8º Batalhão
R. Saldanha Marinho, 300
R. Saldanha Marinho esquina com a R. Sebastião de Souza
R. Dr. Mascarenhas, 189

2) Itinerário Circular Alternativo
R. Saldanha marinho oposto ao nº 1072
R. Dr. Mascarenhas,189
R. Dr. Salles Oliveira, 749
Av. Prestes Maia em frente ao Hotel Vila Rica

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, inclusive da Resolução nº 205/96.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário de Transportes

RESOLUÇÃO 356/2002 

O Secretário Municipal de Transportes no uso das atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:

Artigo 1º - Estabelecer o itinerário das linhas intermunicipais de transporte
coletivo suburbano convencional, dentro dos limites do Município de
Campinas:
Empresa: Rápido Luxo Campinas Ltda
Linha: Campinas / VALINHOS (VIA ESCOLA DE CADETES)

1) Itinerário sentido Valinhos/Campinas 
Estrada da Coudelaria, R. Agnaldo Macedo, R. Ceci, Av. José Fonseca de
Arruda, R. Paulo Virgílio, R. Aristides Xavier de Brito, R. José Ademar Etter,
R. Irineu Checchia, Av. Washington Luis, Av. Gal Carneiro, Av. João Jorge,
Viaduto M.V. Cury, Av. dos Expedicionários, Av. Andrade Neves, Av. Pio XII,
Av. Getúlio Vargas (p.f. ao lado Clube Círculo Militar).

2) Itinerário sentido Campinas/Valinhos
Av. Getúlio Vargas (p.i. ao lado Clube Círculo Militar), Av. Pio XII, Av.
Andrade Neves, R. Dr. Otávio Mendes, R. Dr. Salustiano Penteado, Av. Barão
de Itapura, R. Saldanha Marinho, R. Onze de Agosto, R. Dr. Mascarenhas, R.
Dr. Salles Oliveira, Av. João Jorge, Av. Gal Carneiro
Av. Washington Luis, R. Irineu Checchia, R. Ademar Etter, R. Aristides Xavier
de Brito, R. Paulo Virgílio, Av. José Fonseca de Arruda, R. Ceci, R. Agnaldo
Macedo, Estrada da Coudelaria.

Artigo 2º - Estabelecer os pontos de parada dentro da área central do Município
de Campinas:
Sentido Valinhos/Campinas
Av. João Jorge, 317
Av. dos Expedicionários com Praça 9 de Julho
Av. Andrade Neves,470

Sentido Campinas/Valinhos
R. Saldanha Marinho oposto ao nº 1072
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 R. Dr. Mascarenhas, 189
R. Dr. Salles Oliveira, 749
Av. João Jorge, 370

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, inclusive da Resolução nº 196/96.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário de Transportes

RESOLUÇÃO 357/2002 
O Secretário Municipal de Transportes no uso das atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:

Artigo 1º - Estabelecer o itinerário das linhas intermunicipais de transporte
rodoviário, dentro dos limites do Município de Campinas:
Empresa: Viação Capriolli e Viação Lira Ltda
Linha: Campinas / Jundiaí (Via Anhanguera)

1) Itinerário sentido Jundiaí/Campinas
Rodovia Anhanguera (SP330), Trevo, Av. Prestes Maia, Av. João Jorge,
Viaduto M.V. Cury, 
Av. dos Expedicionários, Av. Andrade Neves, R. Dr. Barbosa de Barros, R. Otávio
Mendes, R. Salustiano Penteado, Av. Barão de Itapura, Rodoviária de Campinas (p.f.)

2) Itinerário sentido Campinas/Jundiaí
Rodoviária de Campinas (p.i.), R. Marquês de Três Rios, R. 11 de Agosto, R.
Dr. Mascarenhas
R. Dr. Sales de Oliveira, Av. João Jorge, Av. Prestes Maia, Rodovia
Anhanguera (SP330)

Artigo 2º - Estabelecer os pontos de parada dentro da área central do Município
de Campinas:
1) Sentido Jundiaí/Campinas
Av. Prestes Maia, em frente ao 8º Batalhão
Av. dos Expedicionários com Praça 9 de Julho
Av. Andrade Neves, 471 (oposto)

2) Sentido Campinas/Jundiaí
R. Dr. Mascarenhas. 189
R. Dr. Sales de Oliveira, 749
Av. Prestes Maia, em frente ao Hotel Vila Rica

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, inclusive da Resolução nº 327/02.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário de Transportes

EMPRESAS PÚBLICAS E AUTARQUIAS

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços n. 38/2002 - Objeto: Aquisição de sulfato férrico líquido

que será utilizado no tratamento de água destinado ao abastecimento
público. Classificadas as empresas pelo critério de ‘‘menor preço total’’: 1º
lugar -- Kemwater Brasil S.A. R$ 136.500,00 e 2º lugar -- Nheel Química Ltda
R$ 143.000,00

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente da Comissão de Julgamento

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1667, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO MÉDICO ‘‘DR.
ROBERTO ROCHA BRITO’’ A DIVERSAS PERSONALIDADES

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu
Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Médico ‘‘Dr. Roberto
Rocha Brito’’ aos ilustres médicos: Dr. Gilberto Azenha, Modesto A.
Carvalhinho, Dr. Antonio Xavier de Lima Neto, Dr. Píndaro Zerbinatti,
Dr. Flávio Antonio Quílici, Dra. Sílvia Regina Brandalise, Dr. Joaquim
de Paula Barreto Fonseca, Dra. Sílvia Bellucci, Dr. Bóris Raskin, Dr.
José Alfredo dos Reis Neto, Dr. Carlos Alberto Politano, Dra. Débora
Azenha, Dr. Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Dr. Pedro
Antunes Negrão, Dr. Luiz Antonio Gomes Jardim, Dr. Luiz Henrique
Escudero (in memorian), Dr. Raul Renato Guedes de Melo, Dr.
Ronaldo de Aguiar Souza Zulian, Dr. George Câmara Bernarde, Dr.
José Francisco Kerr Saraiva, Dr. José Alfredo dos Reis Júnior, Dra.
Maísa Prando Moura Reis, Dr. Manuel Barbosa Abreu, Dr. Neuri
Botega, Dr. Reinaldo de Lucca, Dr. David Raskin, Dr. Wilson Mello
Filho, Dr. Gustavo Murgel, Dr. Herculano Passos, Dr. Roberto Maia
Rocha Brito (in memorian), Dr. Alberto Libermann, Dra. Chistiana
Blattner, Dr. Armando Virgílio Teixeira, Dr. Jorge Luiz Baracho de
Alencar, Dr. Antonio Carlos Duarte, Dr. Arnaldo Stelini Júnior, Dra.
Carla Mirândola, Dr. Carlos Roberto Signorelli, Dra. Heloísa Helena
Fornari, Dr. João Carlos Prado de Oliveira, Dr. Júlio da Silva Pinto,
Dra. Leila Pimentel Rizzo, Dr. Oswaldo Luiz Pinto, Dra. Regina Sartori,
Dra. Rosalina Casali, Dr. Waldir Favarim Murari, Dr. Hélio Araújo
Padilha Júnior, Dr. Murillo Antonio Moraes de Almeida, Dr. Sérgio
Ponciano, Dr. Pedro José Mantovani, Dr. Walter Passarella Barbosa,
Dr. Alberto Zogbi, Dr. Waldir de Mello, Dr. Carlos André di Mônaco,
Dr.Edison Jalbut, Dr. Rui Ferreira Pires, Dr. Albert Zeitouni, Dr. Jorge
Carlos Machado Curi, Dr. Ricardo de Caprio, Dr. José Eduardo
D’Ottaviano, Dr. João Batista Vieira, Dr. Roberto Carlos Cunha
Forster, Dra. Ana Paula Coral, Dr. Ibrahim Miguel Saad Júnior, Dr.
Carlos Eduardo M. Ferraz Costa, Dr. Francisco Cotta Pacheco Júnior,

Dr. Ricardo Franco do Amaral, Dr. Tadeu Fernando Fernandes,
Dr. Sérgio Luís da Costa Dias, Dr. José Claret Silva Abreu, Dr.
Walmir Cândido de Oliveira, Dr. Antonio Carlos Carvalho, Dr.
Franz Schubert Cavalcanti e Dr. Lycurgo de Castro Santos Neto,
pelos relevantes serviços prestados a Campinas, na área da
medicina.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas em
conformidade com o artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de
dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS
23 DE OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1668, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ZUMBI DOS
PALMARES A GILSON SANI DA SILVA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu
Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares
a Gilson Sani da Silva, pelos relevantes serviços prestados junto à
comunidade negra elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue Diploma de Mérito
Zumbi dos Palmares, consoante especificações do artigo 17 da
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Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

autoria: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 23 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1669, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ZUMBI DOS PALMARES A
EZEQUIEL ATALIBA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu
Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares
a Ezequiel Ataliba, pelos relevantes serviços prestados junto à
comunidade negra elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue Diploma de Mérito
Zumbi dos Palmares, consoante especificações do artigo 17 da
Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 23 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

autoria: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS
23 DE OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1670, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ‘‘HERBERT DE SOUZA - BETINHO’’
À SRA. ILZA CARDOSO BARBOSA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu
Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito ‘‘Herbert de Souza -
Betinho’’ à Sra. Ilza Cardoso Barbosa, pelos relevantes serviços
prestados no trabalho voluntário.

Art. 2º - À homenageada será entregue um diploma contendo o
resumo deste Decreto Legislativo, em conformidade com o
disposto no artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro
de 1999.

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

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Campinas, 23 de outubro de 2002

ROMEU SANTINI
Presidente

Autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 23 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1671, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ‘‘HERBERT DE SOUZA - BETINHO’’
A ROBERT BOSCH DO BRASIL LTDA. - CAMPINAS

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu
Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito ‘‘Herbert de Souza -
Betinho’’ a Robert Bosch do Brasil Ltda. - Campinas, pelos
relevantes serviços prestados no trabalho voluntário.

Art. 2º - À empresa homenageada será entregue um diploma
contendo o resumo deste Decreto Legislativo, em conformidade
com o disposto no artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de
dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Campinas, 23 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

Autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 23 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1672, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO AO
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE DE CAMPINAS -‘‘SINDICATO DA SAÚDE’’
A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1 º - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Campinas - ‘‘Sindicato da Saúde’’, pelos relevantes serviços prestados
ao Município de Campinas na área trabalhista.

Art. 2º - À entidade homenageada será entregue um diploma contendo o
resumo deste Decreto-Legislativo, em conformidade com o disposto no
artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Campinas, 23 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

Autoria: Vereadores Romeu Santini e Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 23 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral
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Sinfônica realiza concertos  da Série
de Assinaturas  no fim-de-semana

Orquestra Sinfônica de Campinas:  concertos com a participaçãpo de jovens solistas

A Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas reali-
za, neste final de semana,
mais apresentações da Série
de Assinaturas. Os concer-
tos serão na sexta-feira, às
21 horas, e domingo, às 17
horas, no Centro de Convi-
vência Cultural. No repertó-
rio, Saint-Saens, Beethoven e
Antonio Salieri. A regência é
do maestro Aylton Escobar.

O destaque das apresen-
tações fica por conta de dois
jovens  sol istas: Kayami
Sa tomi ,  de  20  anos ,  e
Ronaldo Rolim, de 17 anos,
vencedores do XV Concurso
de Jovens Instrumentistas
Brasil, realizado no ano pas-
sado em Piracicaba, nas ca-
tegorias, violoncelo e piano,
respectivamente. Um dos
prêmios foi o concerto como
solistas da Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Campinas.

Kayami nasceu em Cam-
pinas, desde 1991 reside em
João Pessoa e  estuda na Uni-
ve rs idade  Federa l  da
Paraíba. Vencedor de vários
concu rsos  nac iona i s ,  é
membro do Quarta Dimen-
são e da Camerata Brasílica.

Rona ldo  Ro l im é  de
Votorantim, São Paulo. Ven-

cedor de vários concursos
nacionais, já foi solista da Or-
questra da Orquestra Sinfô-
nica de Piracicaba, gravou
para TV Cultura, e participou

de cursos com Yara Bernette
e Fanny Solter.

No programa, Dança
Macabra  e Concerto Para
Violoncelo em Lá Meno r, de

Saint-Saëns, Concerto Nº 1
Para Piano em Dó Maior , de
Beethoven e Sinfonia Nº 19
em Ré Maior , de Antonio
Salieri.

Castro MendesCastro Mendes
traz Dança etraz Dança e
CidadaniaCidadania

Misturando dança e
teatro, a Fantástica Fá-
brica de Chocolates é o
espetácu lo  que será
apresentado pela equi-
pe do projeto Dança e
Cidadania. O espetáculo
será encenado nestes
sábado e domingo, às 20
horas, no Teatro Castro
Mendes.

O projeto existe há
dois anos e atende 200
crianças da periferia de
Campinas. O objetivo é
proporcionar aulas gra-
tuitas de balé clássico e
sapateado americano,
além de noções básicas
de higiene, postura cor-
poral, história da dança,
música e cidadania.

Maiores informações
podem ser obtidas na bi-
lheteria do Teatro, pelo
telefone 3272-9359, de
terça a domingo das 16
à 21 horas.

A construção da memória em pautaA construção da memória em pauta
Nesta sexta-feira, às

9h30, no Palácio dos Azu-
lejos, será realizada a ter-
ceira mesa-redonda da Sé-
rie Debates, organizada
pe la  a  Coordenador ia
Setorial do Patrimônio Cul-
tural, tendo como tema: A
Construção da Memória.

O debate enfocará o
universo dos suportes exis-
tentes para a proteção e
preservação do patrimônio
cultural da cidade. O even-
to é aberto ao público em
geral. Fachada do Palácio dos Azulejos: memória em debate

O projeto Cinema na Pra-
ça exibe hoje, às 19 horas, o
filme , Doces Poderes , de Lú-
cia Murat. A apresentação será
na Praça Bento Quirino (ao
lado do Jockey Club).

Na mesma Praça, duran-
te todo dia, uma feira de artes
e artesanatos estará à dispo-
sição da população que pas-
sar pelo local. A feira
disponibilizará artesanato
produzido por várias entida-
des assistencias de Campinas,

Cinema na Praça exibeCinema na Praça exibe
“Doces Poderes” hoje“Doces Poderes” hoje

que buscam arrecadar fun-
dos para o desenvolvimento
de seus trabalhos.

Doces Poderes , de Lúcia
Murat, conta a história do dia
a dia de uma redação de jor-
nal, onde jornalistas vivem si-
tuações ambíguas e eticamen-
te discutíveis. Questões como
o poder da mídia e o papel do
jornalista no mundo de hoje,
serão tratados de forma co-
locar em cheque as posturas
desses profissionais.


