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tentes na área urbana que estejam neste caso do art. 96 que serão proibidas o que 
fazer.... se serão encerradas, adequadas, etc....deve haver uma fiscalização em 
todas as atividades existentes...
RESPOSTA: Idem ao artigo 12 §3º
Como fica aquele Decreto Municipal 19142/16 que somente serve para a área 
urbana?? No caso da área rural não tem como falar para segui-lo... temos isso no 
PM?? Deve então citar onde está no PM
Assim.. no Anexo II proibido em toda a APA
.........
Murar ou alambrar propriedades sem o respeito as APPs..............
Seguindo o decreto Municipal..... e para área rural conforme............. do Plano de 
Manejo da APA.
RESPOSTA: Se a pergunta se refere a normativa sobre os cercamentos proibidos 
tanto para as áreas urbanas como para as rurais com o texto: “Murar ou alam-
brar propriedades sem o respeito às APPs, às áreas internas de fragmentos e ou-
tras áreas verdes de conectividade, e sem isolar e impedir o fluxo gênico, os cor-
redores naturais e passagem de fauna seguindo o Decreto Municipal 19142/16.*”, 
entende-se que para melhor entendimento será excluída a citação do Decreto, 
conforme acordado com Ramasco?.
DO ANEXO II
Proibidos na ZMS,ZPM,ZCG e ZCG - repetido 2 vezes??
RESPOSTA: Corrigido
As explicações 6 e 7 no rodapé estão confusas.....não entendi.... pode onde não 
pode? veja bem,explica o que é e depois fala que poderá ser submetido a análise 
do PODER público?????
RESPOSTA: Qual parte não foi entendida? As explicações estão concisas e cla-
ras. Não vemos necessidade de alteração de redação.
Chácaras de lazer é uso urbano...então não vão poder nas referidas zonas nas 
suas áreas rurais??? Tá estranho... como chamaria então uma chácara na área 
rural????
RESPOSTA: Exatamente. Não está proibido o uso de áreas rurais para recreação 
e lazer. O que não poderá é o parcelamento em áreas menores que o módulo mí-
nimo - nem mesmo para destinação de chácaras de lazer. Foi apagado apenas a 
indicação das frações mínimas de solo para cada zona, indicada entre parênteses, 
a fim de evitar maiores dificuldades de entendimento.
No caso da explicação 8 do rodapé, acho que deveria na lei de ter um artigo espe-
cífico dizendo que tem que ser removidas ou readequadas os muros, alambrados 
que estejam impedindo o fluxo gênico entre os fragmentos da APA...
Acho que anotação de rodapé deve ser para explicações dos termos e não como é 
no caso da 8 onde na verdade é um parâmetro de uso e ocupação.
RESPOSTA: Essa normativa já está contemplada no zoneamento, ajustada com 
o conselheiro Ramasco.
Aguardo um retorno dessas como também das considerações apresentadas na 
AGE.
Vamos deixar bem transparente com todas as justificativas das que foram acata-
das e as que não foram.
A conselheira Sandra Venâncio tem algumas dúvidas e vou tentar entender quais 
são e encaminhamos para resposta ok??
Obrigada e espero que tenha colaborado.
Um abraço a todos.
Claudia Esmeriz
Presidente do CONGEAPA
Campinas, 27 de fevereiro de 2019.
   Campinas, 29 de março de 2019 

 CLAUDIA M. RESENDE ESMERIZ GUSMÃO  
 Presidência do CONGEAPA 

  

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1º 
DE ABRIL DE 2019     

Ao 1º de abril de 2019, às 19 horas, estiveram presentes na Sede do Conselho Gestor 
da APA de Campinas: Andrea Struchel e Ângela Cruz Guirao (SVDS), Marcio Rodri-
go Barbutti (SEPLAN), José Benedito Napoleone Silveira (SMDEST), Marco Antonio 
Vicentini (Subprefeitura de Joaquim Egídio), Thomaz Alcantara Cavallaro (AR-14), 
Paulo Tinel (SANASA), José Aparecido de Lima e Sônia Regina Peres da Silva (As-
soc. dos Moradores Unidos do B. Carlos Gomes e Adjacências), Fernando Cosenza 
Zago (Assoc. Proprietários e Moradores do Jd. Botânico), Messias da Silva Junior 
(Assoc. Moradores Voluntários de Nova Sousas), Sebastião Carlos Torres, Jorge Alber-
to Teixeira (Sociedade Loteamento Colinas do Atibaia), Cássio de Oliveira Gonzalez 
(Sindicato Rural de Campinas), Angela Rubim Podolsky e Letícia Mônica S. Santos 
(APAVIVA), Claudia M. Resende Esmeriz Gusmão e Luis Alberto Prado Ramasco 
(ASSUMA), Pedro Rocha Lemos (JAGUATIBAIA), Maria Rodrigues Cabral (Asso-
ciação Resgate o Cambuí), Sandra Marcia Martins Marques (SOS MSG) e demais mu-
nícipes conforme lista de presença. A Presidente Claudia Esmeriz abriu os trabalhos 
agradecendo todos os presentes e em seguida colocou em discussão a pauta do dia refe-
rente à aprovação da Portaria do Plano de Manejo da APA. Foi passada a palavra para 
a servidora Sueli Thomaziello, da SVDS, que fez uma exposição detalhada sobre todo 
o processo de elaboração do Plano de Manejo da APA de Campinas. Destacou as alte-
rações decorrentes do acolhimento de propostas das Audiências Públicas realizadas e 
também decorrentes da nova formação de membros do CONGEAPA, informando que 
tanto no texto disponibilizado no site da PMC/SVDS, quanto nos volumes impressos, 
as mudanças realizadas permanecerão em destaque na cor vermelha, e com nota de 
rodapé registrando que houve a alteração do texto original. Em seguida a Presidência 
abriu as inscrições para que os Conselheiros interessados fizessem perguntas. A Con-
selheira Ângela Podolsky pediu a palavra na “condição de Coordenadora da Câmara 
Técnica do Plano de Manejo” e fez uma explanação do trabalho realizado ao longo 
de três anos. Ela elogiou o trabalho de “diagnóstico”, mas, criticou o “plano de ges-
tão”. Informou que o grupo de trabalho do CONGEAPA conseguiu incluir no Plano de 
Manejo o Programa do Entorno da Represa de Pedreira. Ela deixou registrado que o 
grupo da Câmara Técnica não concorda com a escolha da SVDS para exercer a presi-
dência do órgão gestor da APA, defendendo que caberia ao CONGEAPA e à Sociedade 
Civil continuar à frente da presidência, eis que as piores gestões do CONGEAPA ocor-
reram quando a presidência foi exercida por funcionários públicos da Prefeitura de 
Campinas. Em seguida alguns Conselheiros fizeram seus comentários pessoais e após 
a Presidente Cláudia pôs em votação a aprovação da Portaria do Plano de Manejo da 
APA sendo aprovado por unanimidade. Na sequência a Presidente deu por encerrada 
a sessão e eu, Carlos Alberto Gregio de Oliveira lavrei a presente Ata. 
 

 Campinas, 01 de abril de 2019 
 CLAUDIA M. RESENDE ESMERIZ GUSMÃO  

 Presidência do CONGEAPA 
  

 PARECER APRESENTADO E VOTADO NA AGO DE 
30/04/2019 DO CONGEAPA 

  1) Solicitação LAO: 2018000585 - Interessado: SETEC Serviços Técnicos Ge-

rais. Assunto: LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Ref: licença para regularizar 
o Cemitério de Sousas. Localização: Avenida Dona Júlia Conceição Alves, 412, 
Conjunto Habitacional Vila Santana, Distrito de Sousas. A área é Z18, na APA 
de Campinas.
Trata-se da regularização ambiental do cemitério de sousas fundado em 1889, 
em um terreno de 15.800,00 m2, contém 2.850 sepulturas todas no sistema de 
túmulos, divididas em quatro quadras, portanto caracterizado como cemitério 
tradicional.
Nosso Parecer:
Essa Câmara Técnica é favorável ao PTA 12/19-II que aconselha a regularização 
do Cemitério com a emissão da L.P., L.I. e L.O., mas com as seguintes condicio-
nantes para a renovação da licença:
1.Que todas as recomendações constantes neste PTA e no Estudo do Passivo Am-
biental sejam cumpridas e devidamente acompanhadas pela SVDS e encaminha-
dos os estudos e monitoramentos realizados posteriormente a este Conselho que 
deverá ser mantido atualizado sobre este assunto.
2-Solicitamos a comprovação técnica de que a pluma de contaminação apontada 
no Estudo do Passivo Ambiental não atinge o rio Atibaia, distante há apenas 720 
metros do cemitério ou as residências próximas. Se necessário que seja feito estu-
do específico as custas do interessado.
3- Que a CETESB seja notificada deste licenciamento pela SVDS e a pedido deste 
Conselho que haja por parte da CETESB um monitoramento das águas subter-
râneas com acompanhamento da SVDS.
4- Especificamente sobre os poços atualmente existentes no entorno, que seja 
feito pela SVDS ou outro órgão municipal capacitado, um levantamento a cam-
po para detectar poços existentes nas propriedades vizinhas ao cemitério e que 
de posse deste levantamento se tome as medidas cabíveis e notadamente o poço 
identificado 175m à jusante do cemitério foi recomendado a amostragem da água 
subterrânea proveniente do mesmo de forma a se realizar análises químicas pe-
riódicas com a finalidade de avaliação da qualidade ambiental da mesma. Acre-
ditamos ser de grande risco a saúde dos moradores vizinhos ao cemitério a falta 
dessas informações aqui descritas no Estudo do Passivo Ambiental, cabendo a 
SVDS dar estes encaminhamentos aos órgãos competentes. Em votação, o pare-
cer foi aprovado na AGO realizada em 30/04/2019 com um voto contrário. 
 

 Campinas, 30 de abril de 2019 
 CLAUDIA ESMERIZ GUSMÃO 

 Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO   
  Notificante : Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV
Notifi cados: Maria Regina da Silva 
 Ref.: Processo   n° 1491/03- Ofício n° 1413/03 
O Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, Autarquia Mu-
nicipal criada pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 30 de junho de 2004, neste ato 
representado pelo Diretor Previdenciário, subscritor, vem por meio desta solicitar a Vos-
sa Senhoria que  compareça  à nossa sede situada na Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, 
Campinas-SP.
Isto para que forneça informações cadastrais atualizadas para serem incluídas em nosso sis-
tema previdenciário, visto que, a partir de Maio de 2019, o servidor Gilson Carlos Donizeti 
Casteluci passa a ser benefi ciário por aposentadoria deste Instituto.
Portanto, os descontos para pagamento de Pensão Alimentícia serão efetuados nos proventos 
na folha de inativos do servidor, em nome de Maria Regina Silva, representante de Andréa 
Regina Di Biagio Casteluci. Sendo de extrema importância enfatizar que, a ausência de dados 
cadastrais podem resultar na impossibilidade de continuidade do recebimento da pensão. 
O prazo para o comparecimento será de 30 (Trinta) dias a contar do recebimento desta noti-
fi cação ou da publicação no Diário Ofi cial do Município.
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notifi cante 
e, caso não atendida no prazo, ensejará oportunidade para as medidas judiciais e adminis-
trativas pertinentes.
 

 Campinas, 07 de maio de 2019 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 
 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 

 DIRETOR PREVIDENCIÁRIO 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Decreto 18050 / 2013

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/63 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2015/25/3234, formulado pelo (a) Sr./(Srª) SILVIA AMARO DA SILVA . O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/10423 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2017/25/947 formulado pelo (a) Sr./(Srª) RAMOS AROLA . O requerente 
deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/1323 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2019/25/1053, formulado pelo (a) Sr./(Srª) ERNESTO DIMAS PAULELLA . 
O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/25/1308 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do pro
tocolo 2006/10/26873, formulado pelo (a) Sr./(Srª) JOAO BATISTA FERREIRA . O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev 

 Campinas, 07 de maio de 2019 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 


