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ços n.º 251/22 Detentora da Ata: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA. CNPJ nº 65.817.900/0001-71 Objeto: Registro de Preços de medicamentos, 
em atendimento a Mandados Judiciais Preço Unitário: itens 04 (R$ 2.607,91) e 09 
(R$ 9,45) Prazo: 12 meses Assinatura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de Pre-
ços n.º 252/22 Detentora da Ata: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ nº 08.231.734/0001-93 Objeto: Registro 
de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais Preço Unitário: 
itens 05 (R$ 240,07) e 11 (R$ 106,88) Prazo: 12 meses Assinatura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de Pre-
ços n.º 252/22 Detentora da Ata: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ nº 08.231.734/0001-93 Objeto: Registro 
de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais Preço Unitário: 
itens 05 (R$ 240,07) e 11 (R$ 106,88) Prazo: 12 meses Assinatura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de Preços 
n.º 253/22 Detentora da Ata: CM HOSPITALAR S.A. CNPJ nº 12.420.164/0009-04 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais 
Preço Unitário: itens 06 (R$ 886,13), 16 (R$ 485,19) e 21 (R$ 1,50) Prazo: 12 meses 
Assinatura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de 
Preços n.º 254/22 Detentora da Ata: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA CNPJ nº 
15.800.545/0003-11 Objeto: Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a 
Mandados Judiciais Preço Unitário: item 10 (R$1.329,00) Prazo: 12 meses Assina-
tura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de Pre-
ços n.º 255/22 Detentora da Ata: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA 
LTDA CNPJ nº 56.998.982/0031-22 Objeto: Registro de Preços de medicamentos, 
em atendimento a Mandados Judiciais Preço Unitário: itens 12 (R$ 7.273,64) e 13 
(R$ 2.909,44) Prazo: 12 meses Assinatura: 24/05/2022

Processo Administrativo n.º PMC.2021.00053633-17 Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/22 Ata de Registro de Pre-
ços n.º 256/22 Detentora da Ata: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ nº 04.027.894/0007-50 Objeto: Registro de 
Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais Preço Unitário: item 
19 (R$ 42,29) Prazo: 12 meses Assinatura: 24/05/2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV

PARECER CONCLUSIVO DO EIV/RIV
REF: PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 20/2022
Empreendimento do Tipo Alvará de Uso em Bar e Danceteria - Livre, em Zona de 
Centralidade 2 

PREÂMBULOS
Empreendimento do Tipo Bar e Restaurante com Danceteria, Projetado sobre 
Lote 06, Quarteirão 290, Código Cartográfico 3414.32.57.0001.01001, Matrícula 
72.338 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Francisco Glicério 
n° 2157, inserido na Zona de Centralidade 2 (ZC-2).
 Trata-se de Estudo de Impacto de Vizinhança de uso Bar e Restaurante com dancete-
ria, cuja a edificação se localiza no lote 006 do quarteirão 00290 na Avenida Francisco 
Glicério n° 2157, na Macrozona de Estruturação Urbana, área de Influência Direta, 
APG - Centro, UTB EU-26, em Zona de Centralidade 2 (ZC-2). 
 A casa noturna ocupa uma edificação de 251,42m², mas o local possui C.C.O. de 
apenas 155,80m²
Após análise e manifestação da Comissão de Análise EIV/RIV que resultou na 
emissão do Parecer Técnico EIV/RIV nº 20/2022, esta Presidência acolhe inte-
gralmente.

CONSIDERANDO QUE:
 - o bar e restaurante com danceteria tem capacidade de público de 281 pessoas e 20 
funcionários em 2 turnos, com horário de funcionamento em dias úteis, sábados, do-
mingos e feriados, das 10h as 4h;
 - a Ficha Informativa nº 197411 apresenta área existente de 155,80m² e foi emitida 
em 26/01/2022;
 - foi apresentado AVCB nº 463506 para área de 251,42m² e lotação máxima de 281 
pessoas com validade: 07/05/2024;
 - o entorno é misto, com parte de área residencial, e parte não residencial;
 - não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
 - quanto as vagas de estacionamento foi informado que serão locadas, mas não foi 
apresentado a quantidade de vagas disponível.
 - foi apresentada a Declaração nos termos da Ordem de Serviço n 04/2020 - SE-
PLURB, com o compromisso de realização da contagem veicular e elaboração do RIT 
completo após o período de quarentena, o que deverá constar no TAC e deverá ser 
apresentado diretamente a EMDEC para análise;
 - foi informado no EIV que será elaborado e executado projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação municipal, em especial a Lei 14011/2011 
que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva 
ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comerciais.

A Comissão de Análise do EIV/RIV representada pelo seu Presidente, condicio-
nada a viabilidade e aprovação deste EIV ao firmamento de Termo de Acordo e 
Compromisso junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
I) Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas e 
legislação em vigor, em especial NBR 10.151 e a Lei Municipal n°14.011/2011, con-
tendo medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empre-
endimento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do 
nível de ruído interno e externo, para verificar a efetividade das medidas implemen-
tadas, sendo que no caso de reclamação de vizinhos quanto a ruídos, o responsável 

pelo estabelecimento deverá realizar as adequações necessárias para sanar o problema.
II) Realização da contagem veicular e elaboração do RIT completo num prazo de até 
seis meses após o final da quarentena e cumprimento de todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso definitivo.
III) Providenciar a regularização das áreas clandestinas e a obtenção do Certificado de 
Conclusão de Obra (CCO) da área objeto do EIV/RIV.
 Lembramos que o EIV/RIV é instrumento regulamentado pelo município e estabelece 
medidas mitigadoras e potencializadoras de impactos do empreendimento para a vizi-
nhança e essas medidas complementam as obrigações exigidas na legislação vigente.
 Futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo EIV, de acordo com a legisla-
ção vigente. No momento da aprovação do projeto poderá haver pequenas alterações 
no número de unidades habitacionais e/ou área construída do empreendimento, enten-
demos que, caso haja variação de até 5% em número de unidades e/ou área construída, 
esta variação não implicará na necessidade de revisão das mitigações de impactos do 
empreendimento em relação aos dados originalmente tratado pelo EIV/RIV.
 Não foram analisados os demais parâmetros que competem ao processo de aprovação 
do empreendimento.
 O Parecer Conclusivo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, 
bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.
 O Parecer Conclusivo terá a validade de 2 anos de acordo com o estabelecido no Art. 
48 do Decreto 20.633/2019.

 Campinas, 20 de maio de 2022.

Carolina Baracat do Nascimento Lazinho
 Presidente do EIV-RIV - interina
GS/SEPLURB

PARECER CONCLUSIVO DO EIV/RIV
REF: PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 21/2022
PROTOCOLO: 2022/11/05291 - INTERESSADO: DOM PEDRO BAR E RES-
TAURANTE LTDA.
Empreendimento do Tipo Alvará de Uso em Bar com entretenimento e discotecas, 
danceterias, salões de dança e similares, em Zona de Atividade Econômica A 

PREÂMBULOS
Empreendimento do Tipo Bar com entretenimento e discotecas, danceterias, 
salões de dança e similares, Projetado sobre Lote 1-UNI, 04, 07 e 64, Quartei-
rão 6393, Quadra I1, Códigos Cartográficos 3261.14.51.0001, 3261.14.51.0074, 
3261.14.51.0134 e 3261.14.51.0237, Matrículas 79.256, 79.257, 79.264, 79.270, 
79.269, 79.262, 79.258, 79.261, 79.260, 79.268, 79.267, 79.265, 79.266, 79.259, 
79.263 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rua Armando Strazzacappa 
n° 130 e 205, Rua José Felipe Alaite, nº 172 e s/n, inserido na Macrozona Macro-
metropolitana, área de Influência Direta, APG - Taquaral, UTB MM-50, na Zona de 
Atividade Econômica A (ZAE-A).
 A casa noturna ocupa uma edificação de 4.235,27m², mas o local possui C.C.O. de 
apenas 3.026,26m², portanto possui 1.209,01m² de área a regularizar.

Após análise e manifestação da Comissão de Análise EIV/RIV que resultou na 
emissão do Parecer Técnico EIV/RIV nº 21/2022, esta Presidência acolhe inte-
gralmente.

CONSIDERANDO QUE:
 - o bar e restaurante com entretenimento e discotecas, danceterias, salões de dança e 
similares tem capacidade de público de 4.488 pessoas e 50 funcionários em 2 turnos, 
com horário de funcionamento das 12h as 5h, dias úteis, sábados, domingos e feriados;
 - foi apresentado ficha informativa apenas dos lotes 07 e 64, fichas nº 201350 e 
201351, com anotação de submissão compulsória ao DEPLAN devido diretriz viária e 
também com anotação de que deve ser apresentado ficha do CSPC;
 - foi apresentado ficha informativa do CSPC, protocolo SEI PMC.2022.00030738-42 
informando que o local não possui restrições do CONDEPACC, código cartográfico 
3261.14.51.0074;
 - foi solicitado consulta ao CDPV/DEPLAN pelo protocolo SEI PMC.2022.00035057-
34 que informou que trata-se das diretrizes 1-N e D-43 e que o dispositivo viário D-43 
foi estudado e pré-dimensionado na ocasião da análise do empreendimento Cond. 
Residencial Reservatto - Mansões Santo Antônio, localizado na Rua Arquiteto José 
Augusto Silva, através do protocolo GAPE 2013/18/125, e o seu traçado não incide 
sobre os lotes lindeiros, mas não tem a informação quanto a previsão de implantação;
 - foi apresentado AVCB nº 456657 para área de 4.235,27m² e lotação máxima de 1694 
pessoas na boate 1 piso térreo, 670 pessoas na boate 1 mezanino, 1451 pessoas na bo-
ate 2, 561 pessoas na boate 3, 12 pessoas na área de apoio, totalizando 4.388 pessoas, 
com validade: 10/03/2022;
 - o entorno é misto, com parte de área residencial, e parte não residencial, mas predo-
minantemente residencial;
 - não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
 - quanto as vagas de estacionamento foi informado que são usados os lotes 1-UNI, 7 
e 64, mas não informou a quantidade de vagas.
 - foi apresentada a Declaração nos termos da Ordem de Serviço n 04/2020 - SE-
PLURB, com o compromisso de realização da contagem veicular e elaboração do RIT 
completo após o período de quarentena, o que deverá constar no TAC e deverá ser 
apresentado diretamente a EMDEC para análise;
 - foi informado no EIV que será elaborado e executado projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação municipal, em especial a Lei 14011/2011 
que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva 
ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comerciais.

A Comissão de Análise do EIV/RIV representada pelo seu Presidente, condicio-
nada a viabilidade e aprovação deste EIV ao firmamento de Termo de Acordo e 
Compromisso junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
I) Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas e 
legislação em vigor, em especial NBR 10.151 e a Lei Municipal n°14.011/2011, con-
tendo medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empre-
endimento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do 
nível de ruído interno e externo, para verificar a efetividade das medidas implemen-
tadas, sendo que no caso de reclamação de vizinhos quanto a ruídos, o responsável 
pelo estabelecimento deverá realizar as adequações necessárias para sanar o problema.
II) Realização da contagem veicular e elaboração do RIT completo num prazo de até 
seis meses após o final da quarentena e cumprimento de todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso definitivo.
III) Providenciar a regularização das áreas clandestinas e a obtenção do Certificado de 
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Conclusão de Obra (CCO) da área objeto do EIV/RIV.
IV) Atendimento às exigências de mitigação dos impactos urbanísticos com:
a) deverá ser executado o calçamento da calçada em todos os alinhamentos dos lotes 
01-UNI, 04, 07 e 64, pois o empreendimento ocupa toda a quadra;
b) o passeio público deverá ser mantido integralmente no nível de circulação do pe-
destre, com pavimentação contínua e adequada, sendo rebaixadas apenas as guias, 
com sinalização clara da travessia de pedestres e acesso veicular, priorizando a segu-
rança do pedestre nos pontos de conflito;
c) permeabilidade visual em todos os alinhamentos voltados para logradouros públi-
cos onde ainda não possui fechamentos, para possibilitar integração com o entorno e 
segurança dos moradores e vizinhança, mantendo sem elemento de fechamento em 
todo o entorno do lote 1-UNI, 07 e 64.
d) arborização urbana em todo o entorno do lote, para melhorar o conforto da vizi-
nhança, seguindo as orientações do Guia de Arborização Urbana de Campinas;
V) Atendimento às exigências de mitigação com relação as ruas do entorno imediato 
com a pavimentação da Rua Joaquim Francisco Castelar, entre a Rua Armando Stra-
zzacappa e a Rua José Felipe Alaite, e, conforme Secretaria Municipal de Infraes-
trutura no despacho 5598954v2 do Protocolo SEI PMC.2022.00035047-62, o custo 
estimado para as obras de pavimentação desse trecho é de R$900.000,00, tomando 
por base o custo médio de obras da mesma natureza licitadas e executadas por essa 
Municipalidade, podendo haver discrepâncias quanto da elaboração do devido orça-
mento executivo;
VI) Atendimento às exigências de mitigação definidas pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública no despacho 5643314v2 do Protocolo SEI PMC.2022.00035066-
25, o qual transcrevemos a seguir:
 "Conforme consta no EIV de protocolo 2022/11/05291, página 12, o estabelecimento 
contará com sistema de segurança particular como forma de contenção de possíveis 
tumultos, a CIMCamp sugere a instalação de câmeras de monitoramento com visu-
alização às áreas externas e posterior compartilhamento das imagens com a CIM-
Camp por meio do Programa Monitora Campinas, o qual tem o objetivo de ampliar 
a capacidade de monitoramento no município por meio de parcerias com a iniciativa 
privada, formando uma ampla rede composta por câmeras de segurança instaladas nos 
parceiros, exclusivamente direcionadas ao espaço público.
 A expansão proporcionará maior área de cobertura no monitoramento da cidade e uma 
resposta mais rápida na prevenção e na resposta às situações que envolvam a crimina-
lidade, além de auxiliar na manutenção e conservação do espaço público.
A adesão ao Programa Monitora Campinas é gratuita e direcionado às pessoas jurí-
dicas.
Os parceiros deverão fornecer as imagens das câmeras de segurança com visualização 
aos espaços públicos, as quais devem ser compatíveis com o sistema da CIMCamp, e 
possuir imagens de boa qualidade.
A comunicação é realizada por um aplicativo de mensagens em que os parceiros terão 
contato direto com os guardas municipais na central de monitoramento para informa-
ções sobre ocorrências. A partir da detecção de ocorrências, o acompanhamento passa 
a ser em tempo real pela Guarda Municipal.
Uma equipe da Guarda Municipal estará de prontidão no monitoramento das ocorrên-
cias 24 horas por dia, todos os dias.
Como sugestão para instalação de câmeras de monitoramento por CFTV indicamos 
os seguintes locais:
- Rua Armando Strazzacappa cruzamento com a Rua José Felipe Alaite.
- Rua Armando Strazzacappa na entrada principal.
- Rua Armando Strazzacappa cruzamento com a Rua Joaquim Francisco Castelar."
Lembramos que o EIV/RIV é instrumento regulamentado pelo município e estabelece 
medidas mitigadoras e potencializadoras de impactos do empreendimento para a vizi-
nhança e essas medidas complementam as obrigações exigidas na legislação vigente.
Futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo EIV, de acordo com a legisla-
ção vigente. No momento da aprovação do projeto poderá haver pequenas alterações 
no número de unidades habitacionais e/ou área construída do empreendimento, enten-
demos que, caso haja variação de até 5% em número de unidades e/ou área construída, 
esta variação não implicará na necessidade de revisão das mitigações de impactos do 
empreendimento em relação aos dados originalmente tratado pelo EIV/RIV.
Não foram analisados os demais parâmetros que competem ao processo de aprovação 
do empreendimento.
O Parecer Conclusivo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, 
bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.
 O Parecer Conclusivo terá a validade de 2 anos de acordo com o estabelecido no Art. 
48 do Decreto 20.633/2019.

 Campinas, 20 de maio de 2022.

 Carolina Baracat do Nascimento Lazinho
 Presidente do EIV-RIV - interina
 GS/SEPLURB

Campinas, 24 de maio de 2022
CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO

PRESIDENTE INTERINA DO EIV-RIV GS/SEPLURB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes legais 
de condomínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem através 
do presente Edital, intimá-lo(s) da obrigação constituída no Decreto 8890/86, Artigo 
4º, estabelecendo-se que devam apresentar documentação técnica comprobatória de 
prevenção contra incêndio e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta pu-
blicação, para o(s) local(is) abaixo relacionado(s). O não cumprimento da presente 
intimação ensejará a imposição de multa conforme determinada na Lei Complementar 
09/03, Artigos 164º e 182º e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
1) Condomínio Edifício Granada - CNPJ 02.108.862/0001-68 - Intimação 28694 
(57125395) - Processo SEI PMC.2022.00041345-19.
2) CMB Imóveis e Administração Condominal Ltda - CNPJ 52.360.229/0001-30 - In-
timação 28693 (5725589) - Processo SEI PMC.2022.00041342-76.
3) Elved Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ 07.577.486/0001-74 - Intima-
ção 28696 (5725738) - Processo SEI PMC.2022.00041346-08.

Campinas, 23 de maio de 2022
ENGº. MARCOS MENDES

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
Processo SEIPMC.2022.00016426-53. Interessado: Condomínio Edifício Princeza 
Margareth.
Decisão: INDEFIRO o processo PMC.2022.00024966-00 do pedido de prorrogação 
de prazo em 180 (cento e oitenta) dias, tendo que não apresentou documentos que 
vinculem o requerente ao Condomínio Edifício Princesa Margareth.

Campinas, 24 de maio de 2022
ENGº. MARCOS MENDES 

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes legais 
de condomínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem através 
do presente Edital, intimá-lo(s) da obrigação constituída no Decreto 8890/86, Artigo 
4º, estabelecendo-se que devam apresentar documentação técnica comprobatória de 
prevenção contra incêndio e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta pu-
blicação, para o(s) local(is) abaixo relacionado(s). O não cumprimento da presente 
intimação ensejará a imposição de multa conforme determinada na Lei Complementar 
09/03, Artigos 164º e 182º e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
1) Condomínio Edifício Leonardo Paschoal - CNPJ 68.004.944/0001-70 - Intimação 
28698 (5734347) - Processo SEI PMC.2018.00033419-11.

Campinas, 24 de maio de 2022
ENGº. MARCOS MENDES

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE 
APROVAÇÃO DE PROJETOS - CDAP

DEFERIDOS
PROT. 20/11/5293 DOMINGOS NOGUEIRA MARTINS - PROT. 22/11/6581 MAR-
GARIDA LUTZ MOREIRA - PROT. 21/11/12437 FABIO CORREA PIMENTEL 
- PROT. 20/11/8426 AMERICO SIMAO JUNIOR - PROT. 19/11/17006 MARIA 
JANDIRA MACHADO DA PAIXAO - PROT. 19/11/14774 LUCANDRA DE FA-
TIMA SOUZA BARBOSA - PROT. 19/11/13899 ASSOCIACAO RESIDENCIAL 
LAUERZ - PROT. 20/11/4580 JOSE LUIZ ALVES - PROT. 20/11/5782 NELSON 
SANTINI NETO - PROT. 19/11/13715 FORTIS - ADMINISTRACAO DE BENS 
LTDA - PROT. 21/11/13715 MARIA NATALINA GERMIN DE MORAIS - PROT. 
22/11/6566 CLAUDIO HORTA NUNES - PROT. 22/11/5436 PATRIANI INCOR-
PORACAO 42 SPE LTDA - PROT. 22/11/5215 TGSP-67 EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 22/11/5221 TGSP-67 EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 22/11/5834 ELAINE DOS REIS DE ASSIS 
CARVALHO - PROT. 21/11/6635 CARLOS ALBERTO GOMES FILHO - PROT. 
20/11/7896 DI STEFANO MARIANO - PROT. 19/11/16198 GERVASIO DE SOUZA 
- PROT. 20/11/12931 JOSE RAIMUNDO FIGUEIREDO - PROT.20/11/992 VERA 
LUCIA FUZARO - PROT. 21/11/1371 MIRIAM ROBERTA BARTIER COLIGEN 
- PROT. 21/11/7497 GRUPO DE TEATRO TESPIS - PROT. 19/11/15092 LAURO 
MOYZES SILVA - PROT. 21/11/5019 ELIESER PEREIRA - PROT. 21/11/3381 HE-
LOISA BORGES GIACHINI - PROT. 22/11/3094 ALCIONE MOYA APRILANTE - 
PROT. 21/11/16067 MARCELLO THEOPHILO - PROT. 21/11/13970 MINAS MED 
INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES ORTOP. E IMPLANTES LTDA - 
PROT. 21/11/7586 ANDRE LUIZ REIS DA SILVA - PROT. 19/11/15074 ALFREDO 
THEOPHILO DA SILVA - PROT. 21/11/1981 MARCELO CESAR FANTUCCI SA-
FRA - PROT. 20/11/2301 KEZIA JULIANE DA SILVA - PROT. 22/11/6136 VITOR 
MOREIRA DA ROCHA - PROT. 22/11/6198 JOAO HENRIQUE CREN CHIMINA-
ZZO - PROT. 22/11/6201 JOSE LUCAS FERREIRA DE MELO - PROT. 22/11/6277 
SANDRA CRISTINA SAAD CUNHA - PROT. 22/11/6398 ALINE ROMER SA-
LENGRO - PROT. 22/11/6131 GDC CAMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA - PROT. 22/11/6121 ANA LUIZA GUIMARAES LODI - PROT. 
22/11/5966 MARCIA DENISE CRUZ - PROT. 22/11/5943 CINTIA ALVES OLI-
VEIRA BERTOLI - PROT. 22/11/5844 SARAH DI GIROLAMO - PROT. 22/11/6541 
LILIA MARIA ROSAMILIA MARQUES - PROT. 22/11/5499 MOISES MOREIRA 
DE MEIRELLES - PROT. 22/11/5383 BOAMAX ADMINISTRACAO DE BENS 
LTDA - PROT. 22/11/6197 JULIANA REBECHI ZUIANI - PROT. 22/11/6497 DE-
BORA ZACHARIAS - PROT. 22/11/1981 ANGUILLA ADMINISTRACAO DE 
IMOVEIS LTDA.

CANCELA-SE A APROVAÇÃO ANTERIOR DO PROTOCOLO Nº 
2014/11/4716 E RESPECTIVO ALVARÁ DE EXECUÇÃO Nº 1358/2014, TEN-
DO EM VISTA APROVAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, ATRAVÉS DE 
PROTOCOLO ARI Nº 2022/11/1782.

Campinas, 24 de maio de 2022
SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA

COORDENADORA DEPARTAMENTAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE USO DO SOLO - CDUS

DEFERIDO - ALVARÁ DE USO
PROT. 19/11/2093 CNPEM - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA 
E MATERIAIS.

INDEFERIDOS
PROT. 22/11/3130 ARIEL CAMPOS DOS SANTOS - PROT. 21/11/11872 CNPEM 
- CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - PROT. 
22/11/6887 ZANZARA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA.

COMPAREÇA O INTERESSADO - ALVARÁ DE EVENTO
PROT. 22/11/6522 NETZA PROMOCOES E EVENTOS LTDA.

Campinas, 24 de maio de 2022
HÉLIO CÉSAR GOMES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
 

GABINETE DO SECRETÁRIO
DEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PELA LC Nº 295/20
PROT. 21/11/11477 VP MALL ENTREVERDES LTDA.

Campinas, 24 de maio de 2022
CAROLINA BARACAT N LAZINHO

SECRETÁRIA INTERINA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

35114211870
Realce


