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 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo: 2019.00015942-00 
 Interessado: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
 Pregão Eletrônico nº 203/2017 - Ref. Proc. PMC.2017.00028886-49 
 Objeto: Registro de Preços de alimentação animal 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor 
total de R$ 182.125,00 (cento e oitenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais), sendo:
- Abracor Comercial Ltda - no valor de R$ 16.425,00, para oítem03;?
- Catsara Pet Shop Ltda Me - no valor de R$ 165.700,00, para os ítens 1, 2, 4, 6 e 7.
Publique-se na forma da Lei.
Á CSF-SMVDS para providenciar a respectiva Nota de Empenho 

 Campinas, 07 de maio de 2019 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTEL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2019000412
Interessado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA 
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos 
ao interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por procuração 
pública, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação, 
que apresente os seguintes documentos. O não atendimento aos itens dentro do prazo 
estabelecido é passível de indeferimento da solicitação.
a)Apresentar fi cha informativa da CSPC conforme informado na fi cha da SEPLAN;
b)Apresentar Parecer EMDEC completo.
Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513.
 

 Campinas, 07 de maio de 2019 
 ENGº DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil - Matrícula:123.234-7 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 COMUNICADO 

  Protocolo: 2019000370  
 In.: Fazenda Recanto Empreendimento Imobiliario SPE Ltda 
 A continuidade de análise requer os seguintes documentos, a serem apresentados 
em 20 dias: 
1. Planta do Levantamento Planialtimétrico/Cadastramento da Gleba aprovada pela 
prefeitura;
2. Parecer de Diretrizes Urbanísticas expedido pela prefeitura;
3. Planta do projeto de loteamento aprovada pela prefeitura (análise prévia);
4. Informe Técnico SANASA atualizado ou Contrato SANASA.  

 Campinas, 07 de maio de 2019 
 ENGº LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental - Matrícula:123002-6 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 27 DE 
FEVEREIRO DE 2019 

  Aos 27 de fevereiro de 2019, às 19h, estiveram presentes na Estação Ambiental de 
Joaquim Egídio para a realização da Assembleia Geral Ordinária do Congeapa: 
Andrea Cristina de Oliveira Struchel e Ângela Cruz Guirao (SVDS), Marcio Ro-
drigo Barbutti (SEPLURB), Claudio Quércia Soares (SMDEST), Marco Antonio 
Vicentini (Subprefeitura de Joaquim Egídio), Thomaz Alcantara Cavallaro (AR-
14), Paulo Tinel (SANASA), Fernando Cosenza Zago (Assoc. Proprietários e Mo-
radores do Jd. Botânico), Angela Rubim Podolsky (APAVIVA), Giovana Romano 
Gramari (APROAPA), Claudia M. Resende Esmeriz Gusmão e Luis Alberto Pra-
do Ramasco (ASSUMA), Pedro Rocha Lemos (JAGUATIBAIA), Maria Rodri-
gues Cabral (Associação Resgate o Cambuí) e Sandra Marcia Martins Marques 
(SOS MSG) com os seguintes itens na pauta:1 - Fala da Diretoria; 2 - Fala dos 
Conselheiros; 3 - Aprovação de Ata: Assembleia Geral Ordinária - 29/01/2019; 4 
- Apresentação de Moção: Contra as Barragens Pedreira/Amparo; 5 - Discussão 
sobre o Plano de Manejo, PUOT, e alterações da Lei 10.850/2001; 6 -Apresenta-
ção das respostas aos questionamentos e solicitações encaminhados por meio dos 
Protocolos: 2019.10.2347 e 2019.40.0010; 7 - Análise de protocolados. Às 19h15, a 
Presidente do Conselho Claudia M. Rezende Esmeriz Gusmão iniciou os traba-
lhos na Estação Ambiental por conta da falta de energia na Sede do Conselho. 
Solicitou para que constasse em Ata que a Conselheira Marilia Abdo Palhares da 
SANASA deixou de participar do Conselho, registrando seu agradecimento pelo 
tempo que dedicou-se ao Conselho. Solicitou também para constar em Ata que a 
conselheira Maria Ananias Ferreira de Souza sofreu um acidente, fez três cirur-
gias e quando estivesse em condições de receber visitas, todos seriam informados. 
A Conselheira Ângela Podolsky disse que é coordenadora da Câmara Técnica do 
Plano de Manejo e que não tem o registro dos membros dessa CT. Disse que gos-
taria que constasse em Ata e que se houvesse algum membro presente que se 
manifestasse. A Conselheira Ângela Guirao informou que foi deliberado pelo 
Conselho a reabertura dessa CT em reunião do dia 12/12/2018 com a seguinte 
composição: Sandra Marques, Ângela Podolsky, Ângela Guirao e Giovana Gra-
mari. Sugeriu que fosse avaliada a continuação da Angela Podolsky como Coor-
denadora da CT e que esse feito constasse em Ata pois, na ocasião que instituiu a 
CT, essa questão da coordenação não havia sido registrado. Em discussão, todos 
concordaram com a continuidade. Em seguida, a Conselheira Ângela Podolsky 
deixou marcado os próximos encontros da CT na Sede do Congeapa, a saber: nas 
primeiras e terceiras quintas-feiras, com exceção de março, sendo no dia 14 e 
28/03 por conta do carnaval às 10h. Conselheiro perguntou quais assuntos seriam 
tratados nessa ocasião pois os assuntos estavam praticamente esgotados. A Con-
selheira Ângela Podolsky disse que na parte do Conselho não estavam, pois o 
Plano de Manejo depende de análise do Ministério Público para ser encaminhado 
e aprovado pela Câmara dos Vereadores. Solicitou a permissão para leitura de 
documento: “O Plano de Manejo depende da análise do Ministério Público para 
ser aprovado. Segundo a Secretaria do Verde, o Plano de Manejo está pronto, 
para nós - Conselho, falta melhorar os programas de gestão e principalmente: 
incluir Estudo Específico do AID (Área Indiretamente Afetada)/APA da Barra-
gem de Pedreira. Os movimentos sociais acreditam que existem chances de impe-
dir a Barragem. Como medida preventiva, formamos uma aliança de ONG’s da 
APA ( Apaviva, Assuma, Jaguatibaia, Resgate Cambui, SOS Mata Santa Gene-

bra e Santa Floresta) e notificamos o Ministério Público. Temos uma liminar que 
impede obras na APA até à aprovação do Plano de Manejo. A mesma Advogada 
(que notificou o Ministério Público) irá propor uma ação, pois a proposta do 
DAEE para mitigar o impacto da represa não será no território da APA. A SVDS 
ficou omissa, ignorando os pareceres técnicos 132 e 133/2018 da CETESB. Anali-
samos a proposta da SVDS e não aceitamos o Pacuera substituir um Estudo Es-
pecífico do AID ( área indiretamente afetada)/APA da Barragem que deveria 
constar do Plano de Manejo. Esse estudo deve estar alinhado com o conteúdo do 
Diagnóstico e Zoneamento do Plano de Manejo que sequer foi considerado no 
EIA Rima da Barragem, apesar de ter sido pré-requisito no ETM, emitido em 
2015 pela PMC/SVDS. Campinas é o maior interessado e responsável pela pre-
servação da APA e somos nós que temos de defender nossos direitos, e não tercei-
rizar para o DAEE. Todos os Corredores apontados no Plano de Manejo, relacio-
nados ao fragmento que será extinto - Córrego do Linde, devem ser reflorestados 
através dos mecanismos de compensação da obra que impacta sobre a APA. Os 
programas previstos no EIA RIMA, deverão ser acompanhados pelo CONGEA-
PA a partir de uma agenda específica elaborado com a SVDS e DAEE. A Conse-
lheira Andrea Struchel, invocou uma questão de ordem perguntando sobre de 
quem seria a interlocução do texto, se da Conselheira Ângela Podolsky ou se da 
CT- Plano de Manejo. A Conselheira Ângela Podolsky disse que seria das suas 
situações. A Conselheira Andrea Struchel disse que não pode haver essa manifes-
tação sem o consentimento dos demais membros da referida Câmara Técnica 
podendo configurar vício formal. O vice-presidente disse que entendeu ser uma 
ação das ONG’s e que ele também havia participado. Dessa forma, o documento 
lido veicula manifestação advinda do terceiro setor. A Conselheira Andrea Stru-
chel ressaltou também a questão de o Ministério Público não fazer parte do pro-
cesso de anuência de nenhum plano ambiental, que Ele teria a função de fiscali-
zar, por isso, não existe a instância de aprovação do Ministério Público. A 
Conselheira Ângela Podolsky disse que, como conselheira, entendeu que o Minis-
tério Público deve analisar se a APA está protegida o suficiente com esse Plano de 
Manejo, que foi a motivação para a instauração da Ação Civil Pública e houve a 
liminar. Disse que a questão era se o Plano de Manejo atende o pré-requisito mí-
nimo de proteção da APA para que o Ministério Público veja que o Plano de 
Manejo é satisfatório. A Conselheira Giovana Gramari disse que, analisando o 
retorno que o DAEE enviou, ficou faltando a questão das matrículas das proprie-
dades que serão desapropriadas. Disse que muitos fragmentos serão alagados e 
ficariam sem saber como se daria a recuperação dessas áreas dentro da APA e 
quem ficaria com esse passivo para fazer a recuperação. Perguntou como que 
poderia ser solicitado as informações das propriedades envolvidas. A Conselheira 
Ângela Podolsky disse que dentro da Licença de Instalação o DAEE propôs e a 
Cetesb acatou as áreas que serão reflorestadas pelo DAEE, e nesses dois docu-
mentos apontam as áreas que serão mitigadas, uma em Amparo e uma em Pe-
dreira. Sugeriu na próxima reunião o cruzamento dos mecanismos possíveis de 
recuperação, se possível, com um técnico de cada uma das áreas. A Conselheira 
Sandra Marques disse que, no Plano de Manejo, era uma sugestão da CT que 
todos os impactos da APA de Campinas sejam compensados na Apa. A Conselhei-
ra Giovana Gramari explanou duas sugestões de alterações: cercamento da APP 
com arame liso e, o outro, a proibição do uso de herbicidas nas áreas produtivas 
por conta das leucenas. Na área rural disse haver sérios problemas com as inva-
soras. A opção é de não passar herbicida, mas disse que é necessário alguns crité-
rios. A Conselheira Angela Guirao disse que nem todos os tipos foram proibidos 
e que essa informação consta do Plano de Manejo, que a questão foi amplamente 
discutida. O vice-presidente disse que estiveram acompanhando uma sessão na 
Câmara de Pedreira, e que lá, a população ficou muito preocupada, muitas pes-
soas participaram. Disse que houve uma movimentação forte da cidade de Pe-
dreira, que fez com que o Prefeito embargasse a obra até que o DAEE responda 
a todos os questionamentos. Disse haver uma ONG com mais de 30 anos de ativi-
dade que está à frente desses questionamentos. Disse que participaram dessa ses-
são como observadores, ONG, pois disse terem essa responsabilidade. Disse que 
foram convidados à uma Audiência Pública em São Paulo e que a ida até lá, foi 
no sentido de mobilizar as ONGs de Campinas e que elas se envolvessem nessas 
questões que não são só de Campinas, pois são aproximadamente dezessete mil 
barragens. Existe complicações de segurança em diversos localidades, comple-
tou, no caso de Pedreira é muito preocupante porque está há dois quilômetros do 
centro da cidade. Disse que todas as informações que obtiveram é a de que o 
Prefeito fala que a Barragem de Pedreira é extremamente importante para Cam-
pinas. Disse se deparar com situações contraditórias onde o próprio Secretário no 
Correio Popular colocou que a Barragem será uma coisa boa, etc. Disse haver 
todo um trabalho que foi colocado pela Ângela e Giovanna, que é a questão das 
compensações, pois implica muito em nossa área. Um segundo assunto foi a ques-
tão do Regimento Interno quanto à participação das pessoas que vem nas reuni-
ões do Conselho, na última reunião pessoas queriam falar, consultamos o Regi-
mento e ficou uma situação mal entendida. Quem fala nas reuniões segundo o 
Regimento são naturalmente os Conselheiros, técnicos, que não são conselheiros 
mas eles são convidados a falar e “convidados”. Esses convidados são pessoas que 
trazemos, mas que devem constar na Ata que tal pessoa poderá falar, mas, para 
ficar uma coisa mais organizada, precisa ter esse aviso e constar na Ata. Para não 
dar reboliço novamente, tentará atender o máximo possível com uma fórmula de 
condução das reuniões, em que as pessoas possam expressar suas opiniões, sem 
intervenções que acabam atrapalhando e que não é muito interessante para as 
reuniões. Claudia Esmeriz, disse que se fomos seguir o Regimento, ele é claro. 
Sandra Marques disse que tem duas questões: sobre uma comissão follow up, de 
encaminhamento. Passar para todos onde estão os ofícios que foram encaminha-
dos e onde estão. Gostaria propor a abertura dessa Comissão, pois o conselho 
terá um controle dos ofícios enviados com o número de protocolo para acompa-
nhamento. Após essas considerações, o Conselho foi consultado para a formação 
dessa Comissão, permanecendo Sandra Marques e Giovana Gramari como inte-
grantes. O outro assunto, seria o Regimento Interno sobre as atribuições do Con-
selho. Nas reuniões anteriores, disse que muita gente antiga que não sabia das 
atribuições do Conselho. Leu as atribuições constantes no Regimento Interno. 
Disse que gostaria que fosse enviado novamente o RI ao Conselho e que todos 
lessem a fim de saberem como proceder no Conselho. Disse que fizeram uma 
Ação Civil sobre essa condição e que tiveram uma atualização do RI e que foi 
muito tumultuado. Disse acreditar que nessa nova gestão, poderiam fazê-lo res-
gatar novamente.. A Claudia Esmeriz disse que ele ficou muito extenso, mas acre-
dita que é possível de retomar junto ao Conselho. A Conselheira Ângela Podolsky 
sugeriu que o assunto seja colocado novamente em pauta, que o texto seja envia-
do novamente para adequações e sugestões a partir do texto mais recente que foi 
submetido em votação no Conselho. A palavra foi cedida ao Thomaz Cavallaro 
que disse que todos os protocolos são acessados através do Portal Cidadão. Todas 
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as vezes que o protocolo é tramitado, o cidadão recebe uma notificação na plata-
forma o qual se cadastrou. Em seguida, a Presidente submeteu a Ata da reunião 
anterior em votação que foi aprovada com uma abstenção do Conselheiro Tho-
mas Cavallaro. A Conselheira Ângela Podolsky disse que questionou sobre o Lo-
teamento em frente a Morada das Nascentes que continua em obras e com bas-
tante movimentação e a disseram que está instaurado um inquérito criminal. Em 
seguida, a Presidente fez a leitura da “Moção de Alerta à Construção das Barra-
gens de Pedreira e Amparo pelo princípio da Precaução e Respeito a toda forma 
de vida” com o seguinte teor: “Considerando o Parecer contrário as Barragens 
de Pedreira e Amparo aprovado pelo pleno em 25/04/2017 e que se encontra sem 
os devidos esclarecimentos até a data de hoje;Considerando termos muitas infor-
mações contidas no EIA-RIMA, ETM da SVDS/PMC e Tomos do Plano de Ma-
nejo da APA de Campinas, apontando a periculosidade da implantação dessa 
obra - barragem Pedreira/Campinas local indicado pelo DAEE, já que se locali-
zam em uma Zona de Cisalhamento, que são faixas em que as rochas se encon-
tram tensionadas, que sofrem deformações ou rupturas, com alto grau de fratu-
ramento, com potencial de incidência de movimentação de massa; Considerando 
que a obra da Barragem Pedreira/Campinas está localizada na Zona de Conser-
vação Geoambiental ZCG - Trecho Nordeste da APA de Campinas, com alta inci-
dência de processos erosivos, vide Caderno de Zoneamento do Plano de Manejo 
da APA de Campinas, que é do conhecimento dos empreendedores; Consideran-
do que na descrição da “caracterização do empreendimento” nos documentos da 
CETESB, a Barragem de Pedreira será para “regularização de vazão e abasteci-
mento público”, o que sem as adutoras, previstas para 2045, se tiverem investi-
mentos para tal, o abastecimento até de Pedreira e Amparo torna-se inviável,quiçá 
a ETA de Campinas que fica a 20 km de distância da barragem de Pedreira; 
Considerando que o DAEE não tem os alvarás municipais para a construção das 
barragens nas respectivas cidades; Considerando que os 3 fragmentos que serão 
destruídos são considerados pelo Plano de Manejo da APA como conservados 
exemplares de FES- Floresta Estacional Semidecidual - e deveriam fazer parte 
dos corredores ecológicos com os demais fragmentos da APA por estarem na APP 
do Rio Jaguary por onde circulam felinos e possuem espécies botânicas aponta-
das como espécies ameaçadas e com distribuição restrita, conforme cadernos de 
caracterização do Plano de Manejo da APA de Campinas; Considerando que a 
barragem de Pedreira/Campinas estará 50 m acima e a 2,5 km do centro da cida-
de de Pedreira, e a menos de 1 km do bairro mais próximo desta obra, é conside-
rada de alto risco para a população do município, em tese, um CRIME AMBIEN-
TAL e HUMANITÁRIO, anunciado, podendo alcançar a cidade de Jaguariúna, 
uma vez que a água desliza muito mais rápida do que rejeito; Considerando que 
pelos mapas constantes na caracterização do Plano de Manejo da APA de Cam-
pinas e outros mapas oficiais, a área da construção desta barragem possui movi-
mentos sísmicos naturais que serão intensificados por causa da pressão nas pare-
des de terra socada do muro de 50 metros de altura; Considerando,em tese, que 
a Replan, continua sendo a maior interessada nestas águas e a utilização para 
abastecimento de parte da população do Estado de São Paulo,não tem fundamen-
to comprovado e nem data provável para se instalarem as adutoras. A REPLAN 
elaborou os projetos básicos em 2013, o Comitê das Bacias PCJ aprovou estes 
projetos e na sequência o DAEE assumiu para a contratação dos Projetos Execu-
tivos. Sendo portanto o principal interessado desta Sociedade Anônima de Capi-
tal Aberto - REPLAN; Considerando que a vocação da APA de Campinas é a 
produção de água, uma vez que a região possui aproximadamente 2.700 nascen-
tes e que o CONGEAPA defende que a segurança hídrica para a população de um 
milhão de habitantes, não está no barramento das água de um rio que é de todos 
e que pode causar grande impacto ambiental e sim na produção de água através 
da recuperação e conservação das nascentes do município de Campinas, que es-
tão abandonadas, no reflorestamento e no aumento das áreas de APPs, do paga-
mento por serviços ambientais, como por exemplo aos produtores de água, e de 
remuneração e troca por créditos de carbono, aos proprietários das matas, além 
do estímulo para a formação de Reservas Particulares de Patrimônio Naturais. 
Acreditamos na educação ambiental à população, com estímulos e políticas de 
economia de água potável, no desenvolvimento de programas de armazenagem, 
uso e reuso de águas pluviais e sistemas de infiltração no lençol freático, entre 
outras soluções, que não só atenderia a crescente demanda do setor econômico da 
Região Metropolitana de Campinas, e que seria também de grande valia à ques-
tão das enchentes. Por tudo isso e contra toda essa irresponsabilidade socioam-
biental (em tese) com a região que envolve a APA de Campinas e nossos municí-
pios vizinhos solicitamos as providências legais cabíveis, para que todas as obras 
porventura iniciadas, sejam paralisadas e embargadas totalmente em respeito às 
organizações civis e comunidades locais envolvidas nesta luta socioambiental que 
é de todos.” Em votação, a moção foi aprovada por nove votos favoráveis, dois 
contrários (Paulo Tínel e Marco Vicentini) e duas abstenções (Andrea Struchel e 
Thomaz Cavallaro). A Conselheira Andrea Struchel disse que a Barragem consta 
de um planejamento estadual, que o órgão licenciador da obra é a CETESB e que 
coube ao órgão ambiental municipal a elaboração do ETM, que foi elaborado sob 
a ótica de vários profissionais capacitados e resultou em um excelente trabalho. A 
Conselheira Sandra Marques disse que o Conselho reconheceu o trabalho elabo-
rado e, pelo fato de não estar sendo cumprido o que foi colocado no documento é 
que o Conselho questiona. Pedro Lemos disse que o conselho não questiona o 
ETM e nem o trabalho da SVDS e sim o Executivo. A Conselheira Ângela Podol-
sky disse que a expectativa do Conselho é que a Prefeitura de Campinas defen-
desse a cidade nessa questão. O Conselheiro Paulo Tinel disse que votou contra 
porque será preciso, daqui há dez anos, um sistema de abastecimento..Completou 
que o planejamento hídrico é feito em longo prazo. Com toda a preservação das 
nascentes, não seria possível produzir três mil litros de água por segundo. Disse 
que, de fato, a barragem sem o sistema adutor, de nada vale para o abastecimen-
to de Campinas, mas é algo que tem que ser requisitado. Disse que haverá uma 
moção da Sanasa defendendo a questão do sistema adutor. Disse que, segundo o 
DAEE, estão contratando o projeto básico para o sistema adutor, e que segundo 
técnicos do DAEE a instalação desse sistema pode demorar até quatro anos. Dis-
se que, por enquanto, não existe verba para à aquisição do sistema. A questão é 
que se não houver uma “briga” pelo sistema adutor, daqui dez ou quinze anos, 
faltará água em Campinas. Disse que não é opinião pessoal mas uma opinião 
técnica da Sanasa. Convidou os Conselheiros para uma apresentação sobre a 
qualidade da água no Centro de Conhecimento das Águas, dia nove de abril, e 
disse da importância da participação dos conselheiros. Em seguida, passou-se 
para o próximo item de pauta: Apresentação das respostas aos questionamentos 
e solicitações encaminhados por meio dos Protocolos: 2019.10.2347 e 2019.40.0010. 
A Conselheira Ângela Guirao fez as explicações pertinentes, cujo teor na íntegra 
constam como anexos. Falou sobre a questão da supressão ser admissível, mas 
que não seria a mesma coisa de permitido. Falou sobre edificação nos envoltórios 

dos fragmentos. Disse que a maioria dos fragmentos estão tombados e já possuem 
áreas de edificações estipuladas. Falou sobre as sugestões sobre proteção da fau-
na e cercamento. Falou sobre a proibição de propagandas luminosas na área es-
pecificada. Explicou sobre a questão legal da Gestão da APA. Que a escolha do 
gestor será feita junto com a participação do Conselho, que o então presidente 
não terá direito a voto, dente outros.Falou dos três empreendimentos que estão 
em processo de aprovação, que não podem ser aprovados por conta da Ação Ci-
vil, mas que entraram com liminar. Falou da necessidade de regras de transição 
por conta dos direitos adquiridos e outras questões jurídicas e demais assuntos 
relacionados aos protocolos citados. Em seguida, houve abertura para a formula-
ção de perguntas que foram respondidas pelos técnicos da Secretaria do Verde. 
Ficou acordado que na reunião da Câmara Técnica do dia 14 de março seriam 
discutidos o Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Barragem Pe-
dreira- Campinas, assunto que ainda mostrou-se necessário para incorporação e 
conclusão do Plano de Manejo e que na próxima reunião ordinária o assunto se-
ria finalizado com os demais esclarecimentos. A Presidência deu por encerrada a 
sessão e eu, Carlos Alberto Gregio de Oliveira lavrei a presente Ata. Campinas, 
27 de fevereiro de 2019. 
  Anexos a esta Ata:  
  PARECER TÉCNICO AMBIENTAL nº 08/19 - UC, PARECER TÉCNICO AM-
BIENTAL nº 09/19 - UC e PARECER TÉCNICO AMBIENTAL nº 10/19 - UC.    
Protocolo: 2019/10/2347
Interessado: Conselheira Congeapa Angela Podolsky
Assunto: Plano de Manejo da APA de Campinas
PARECER TÉCNICO AMBIENTAL nº 08/19 - UC
Trata o presente Parecer de resposta a réplica apresentada pela Presidente do 
Congeapa e da Coordenadora da CT-PM e encaminhada por e-mail a este corpo 
técnico em 21 de fevereiro de 2018, em atenção ao Parecer Técnico Ambiental n 
3/19-UC. As marcações de texto em destaque vermelho e azul referem-se às con-
siderações apontadas pelo interessado.
1. Apresentação detalhada da ARA da região norte, território impactado pela 
barragem
Resposta 1: A Área de Recuperação Ambiental (ARA) Corredores e APP foi defi-
nida como um instrumento de gestão estratégica para a APA de Campinas, além 
das zonas ambientais classificadas para toda a UC, quando da priorização de 
programas de manejo e de ações de restauração e recuperação da vegetação, que 
poderá (deverá) se dar por meio de instrumentos já existentes como o Banco de 
Áreas Verdes (BAV) ou novos que venham a ser criados e efetivados. A ARA-
-Corredores foi definida a partir de critérios técnicos, em que se considerou a 
necessidade de promover a conectividade entre os maiores fragmentos florestais 
existentes na APA, atendendo a fragmentos que:
a) contivessem área núcleo;
b) com área igual ou superior a 40 ha;
c) localização espacial do fragmento; d) atendesse ao modelo de menor custo. Im-
porta esclarecer que a análise da paisagem para se obter a ARA, seja na forma de 
elementos estruturais que compõem corredores ou de Áreas de Preservação Per-
manente (APP), naquele momento do planejamento, foi o mesmo adotado para 
o todo o território da APA, não priorizando qualquer porção do território, seja 
norte ou sul, ressaltando que o objetivo foi o de promover a conectividade estru-
tural da paisagem e a recuperação das APP. Assim, a justificativa e as estratégias 
para a sua efetivação seguem os mesmos critérios de sua definição, o que passará 
a diferenciá-las serão as ações de manejo que poderão ser implementadas após a 
aprovação do plano de manejo, na possibilidade da recepção de fontes de recur-
sos específicos autorizados de acordo com as oportunidades futuras.
Especificamente, na região que engloba o Projeto da Barragem de Pedreira 
foram identificados os seguintes fragmentos para a composição de elementos 
estruturais de conectividade: a) Fragmento FES Córrego da Linde/Isoladores 
Santana, com uma área de 1.346.509,79 m² e área núcleo de 823.318,03 m²; b) 
Fragmento FES Fazenda Iracema, com uma área de 715.241,19m² e área núcleo 
de 388.281,21m²; c) Fragmento FES Faz. Santana do Atalaia, com uma área de 
296.750,60 m² e área núcleo de 179.320,52 m². A conectividade estrutural entre 
esses fragmentos foi obtida por meio do modelo de reconhecimento do caminho 
mais eficiente entre eles, isso significa o caminho PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável 
Coordenadoria Setorial do Verde Av. Anchieta, nº 200 - 19º andar - CEP 13.015-
904 - Campinas-SP - Telefone: (019) 2116-0877 com a menor proporção de bar-
reiras físicas.
Resposta da réplica: Entende-se que poderá mais adequado, uma vez que existem 
outras alternativas também, em ficaria muito preso a uma única ferramenta.
2. A agenda de reuniões para esclarecimentos técnicos, com o DAEE/SVDS e 
CTPM - APA de Campinas
Resposta 1: Conforme solicitado pela Presidência do Congeapa, técnicos do 
DAEE estiveram presentes na Assembleia Geral Ordinária de 29 de janeiro 
de 2019 para responder aos questionamentos previamente enviados pela Presi-
dência em 23 de janeiro de 2019, bem como às demais perguntas realizadas por 
conselheiros e convidados na referida reunião. Não obstante, as respostas foram 
apresentadas em 05/02/19 por meio do Protocolo nº 2019.10.3090, encaminhado 
ao Congeapa.
Também reafirmamos, conforme já informado na Assembleia Ordinária de 11 
de janeiro de 2018, que técnicos da SVDS estiveram reunidos com técnicos do 
DAEE em 03 de dezembro de 2018, ocasião em que a Engª Ambiental Lígia, do 
DAEE, fez a apresentação da estrutura organizacional da Gestão Ambiental das 
Obras da Barragem de Pedreira. Sendo os elementos: Coordenação Geral e Ge-
rência Socioambiental (UGP BG_PCJ - DAEE); Gerenciamento Socioambiental; 
Supervisão Socioambiental; e Empresas Construtoras.
Também nos foi explicado sobre a existência de 27 programas ambientais dividi-
dos em Meios: Físico, Biótico e Socioeconômico e o DAEE informou que a equipe 
contratada pelo Consórcio teria feito um paralelo ( não pode ser paralelo, tem 
que ter programa específico no Plano de Manejo da APA de Campinas - uma vez 
que a Barragem PEDREIRA/Campinas, é uma obra Licenciada antes do término 
do Plano de Manejo) entre os Programas propostos
Resposta da réplica: Nesse caso, o “paralelo” se referiu ao cruzamento que o 
DAAE fez entre os seus programas de monitoramento e os Programas do Plano 
de Manejo objetivando o fortalecimento e otimização de implantação das ações, 
especialmente de monitoramento.
O DAEE se comprometeu em enviar a SVDS as últimas versões dos programas 
ambientais, junto a uma lista dos programas que ainda apresentam alguma fle-
xibilidade de alteração, como por exemplo o Programa de Monitoramento de 
Fauna. A SVDS questionou ao DAEE sobre o atendimento ao Exame Técnico 
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Municipal - ETM emitido em 01/12/2015, sendo que o órgão estadual apresenta-
ria ( a licença já foi emitida, onde está a tabela?) uma tabela com os atendimentos 
assim que a Licença Ambiental de Instalação (LI) fosse emitida. Foi demonstrado 
que a SVDS gostaria de participar da elaboração do PACUERA ( o CONGEA-
PA deve participar de todas as ações referente ao território da APA ) e a SVDS 
questionou ao DAEE sobre o TCCA (Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental), já que há interesse em que parte do dinheiro seja investido na APA 
de Campinas. O DAEE informou que está na Câmara de Compensação Ambien-
tal do Estado, e que apura com a Secretaria do Meio Ambiente - SMA como será 
feita a distribuição do recurso. ( O CONGEAPA já encaminhou ofício à Câmara 
Técnica de Compensação)
Sendo assim, entendemos que há um canal com DAEE, estabelecido inclusive no 
item 2.23 da Licença Ambiental de Instalação com a comprovação de protocoliza-
ção dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos planos e programas 
ambientais da Barragem junto ao órgão gestor da APA de Campinas, e que o 
Conselho pode contatá-los diretamente para agenda de reuniões.
Faremos isso sempre por intermédio e com a presença da SVDS, por ser a gestora 
da APA.
Resposta da réplica: A tabela de compatibilização entre os programas foi enviado 
à SVDS em 13/02, e encaminhada ao Congeapa por e-mail em 22/02/2019. Com 
relação a participação do Congeapa em todas as ações referentes ao empreendi-
mento no território da APA, já foi acordado a necessidade dessa participação. No 
entanto, foi informado em reunião ordinária que seria feito esse primeiro contato 
entre as equipes técnicas e em seguida com o Conselho.
Quanto ao contato com a Câmara Técnica de Compensação, solicitamos uma 
cópia do Ofício enviado pelo Congeapa e informamos que já foi solicitada agenda 
com o Subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo para tratar desta 
pauta, inclusive com a presença da Presidente do Congeapa.
3. Proposta de trabalho para o Plano de Manejo Específico para a Área Direta-
mente Impactada
O Plano de Manejo Específico proposto, conforme constante no presente pro-
tocolo, refere-se a um plano para a região do entorno da represa, com empre-
endimentos e atividades compatíveis com a proteção ambiental da unidade de 
conservação. Neste sentido, o Plano Básico Ambiental da Barragem de Pedrei-
ra (disponível em http://www.daee.sp.gov.br/sppcj/pbarev.pdf, acessado em 
04/02/2019) já traz o PACUERA como um dos programas ambientais (a partir 
da página 885 do referido documento). Segundo este documento: O presente Pro-
grama direciona a elaboração do PACUERA - Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno do Reservatório Artificial de Pedreira compondo um conjunto 
de diretrizes, propostas e ações objetivando desenvolver atividades de planeja-
mento, controle ambiental e operacional para compatibilizar interesses diversos 
em relação à utilização das suas águas e dos solos nos respectivos entornos, a fim 
de evitar degradação ambiental e maximizar benefícios socioeconômicos que po-
derão decorrer do empreendimento Barragem Pedreira. Essencial para que este 
objetivo seja atingido é o compartilhamento de ações para disciplinar atividades 
antrópicas e manter áreas de cobertura vegetal e PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável 
Coordenadoria Setorial do Verde biodiversidade adequadas garantindo a con-
servação ambiental e dos recursos hídricos da bacia. Ainda deve-se considerar o 
adequado funcionamento e segurança da estruturas futuras da barragem visan-
do uma consequentemente vida longa ao empreendimento. Ainda, ressaltamos a 
resposta do DAEE, constante no Protocolo 2019.10.3090: Conforme o estabelece 
o item 2.48 da Licença Ambiental de Instalação, o DAEE terá 6 meses, após a 
emissão do Termo de Referência pela CETESB para apresentar o PACUERA, 
em consonância com a Lei Federal 12.651/2012. De acordo com a Resolução nº 
302/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente é obrigatório que o Plano seja 
apresentado e discutido junto às comunidades impactadas pela operação do em-
preendimento mediante consultas públicas, oportunidade em que a população, 
órgão públicos, associações e entidades locais poderão conhecer e contribuir com 
as propostas de uso do solo no entorno do reservatório. Assim, entendemos que o 
Plano de Manejo Específico é o próprio PACUERA, e que o ideal seria a partici-
pação ( o CONGEAPA deve atuar de forma efetiva na elaboração do PACUERA 
do lado do município de Campinas, e não só acompanhar) do Conselho no acom-
panhamento do Programa.
Resposta da réplica: Concordamos, por isso que sugerimos a participação do 
Conselho e não apenas o acompanhamento.
Concluindo:
O CONGEAPA solicita, mais uma vez, que haja especificamente um programa 
específico do entorno da proposta Barragem Pedreira/ Campinas, no Plano de 
Manejo para que o DAEE incorpore na PACUERA da Barragem Pedreira/Cam-
pinas.
Programa específico da área impactada pela proposta da barragem Pedreira/
Campinas, que contemple:
Recuperação ambiental
Normas de uso e ocupação de solo
Mitigação dos impactos
Detalhe:
Considerando que toda obra impactante na APA deve ser prioritária no seu pro-
grama de manejo e ações mitigadoras, ou novos que vem a ser criados e efeti-
vados, os textos foram finalizados com a licença prévia emitida pela CETESB 
da obra da barragem Pedreira/Campinas e de conhecimento da PMC e WALM, 
onde foram questionados diversas vezes pela Câmara Técnica do PM, que solici-
tando um á parte desta obra impactante e................ e não consta no Programas 
de Gestão e nem no Zoneamento e muito menos no PUOT.
A CT PM FARÁ UMA NOTIFICAÇÃO AO DAEE e a SVDS que:
Analisamos e não aceitamos o Pacuera substituir um Estudo Específico do AIA 
e ADA da APA de Campinas na proposta construção da Barragem,e que seja 
alinhado com o conteúdo do Diagnóstico e Zoneamento do Plano de Manejo, que 
sequer foi considerado no EIA RIMA da Barragem, apesar de ter sido pré re-
quisito no ETM. O CONGEAPA pode e deve se manifestar e cobrar este estudo 
específico e casado com o PM.
Campinas é o maior interessado e responsável pela preservação da APA e somos 
nós que temos de defender nossos direitos, e não terceirizar para o DAEE.
Todos os Corredores apontados no PM, relacionados ao fragmento que será ex-
tinto - Córrego do Linde, devem ser reflorestados através dos mecanismos de 
compensação da obra que impactará a APA. 
Os programas previstos no Plano Básico Ambiental versão Carta CBP-
-CG-009-2019 serão acompanhados pelo CONGEAPA a partir de uma agenda 
específica elaborado com a SVDS e DAEE.

Resposta da réplica: Sobre o Programa Específico para a AID e ADA da Barra-
gem, pergunta-se:
1. Em que consistiria esse Programa?
2. O que o Plano de Manejo deixou de normatizar para essa área e deveria con-
templar com relação às normas e usos das atividades?
3. Quanto a mitigação dos impactos, além do que foi contemplado pelo processo 
de licenciamento o que deveria ser abordado neste Programa?
4. Qual a força que esse Programa teria para exigir eventuais ações de recupera-
ção para além daquelas já estabelecidas nas LP e LI?
5. Qual a obrigação do Estado em cumpri-las, lembrando que as licenças foram 
emitidas previamente a conclusão e publicação do Plano de Manejo?
Campinas, 27 de fevereiro de 2019.
Ângela Cruz Guirao
Bióloga, Drª. Matr. 126.182-7
Sueli A. Thomaziello
Geógrafa, Dra. Matr. 128.150-0
Protocolo: 2019/40/0010
Interessado: CONGEAPA
Assunto: Plano de Manejo da APA de Campinas
PARECER TÉCNICO AMBIENTAL nº 09/19 - UC
Trata o presente Parecer de resposta a réplica apresentada pela Presidente do 
Congeapa e da ONG Santa Floresta e encaminhada por e-mail a este corpo téc-
nico em 21 de fevereiro de 2018, em atenção ao Parecer Técnico Ambiental n0 
4/19-UC. Essas discussões evoluíram com uma conversa produtiva com o Con-
selheiro Luís Ramasco em 26 de fevereiro, principalmente para alinhamento de 
questões encaminhadas pela Santa Floresta. Decorrentes dessa conversa, novas 
sugestões foram encaminhadas, por e-mail, pelo conselheiro em 27 de fevereiro. 
As marcações de texto em destaque vermelho e azul referem-se às considerações 
apontadas pelo interessado.
1. Ofício da ONG Santa Floresta em que seu presidente também é conselheiro 
pela ONG ASSUMA do Distrito de Joaquim Egídio.
0 mesmo também deve se manifestar na AGO de 27/02
O Congeapa reitera os aprimoramentos propostos pela Santa Floresta conforme 
ofício por nós recebidos, os quais também fazemos nosso e, transcrevemos abaixo 
revisados: A Associação Santa Floresta só teve acesso ao conteúdo do Plano de 
Manejo na apresentação do mesmo na AGO do Congeapa no dia 11/12/2018, sen-
do que, nessa ocasião, diagnosticamos alguns pontos importantes, focados prin-
cipalmente na questão da fauna, que necessitam de revisão e aprimoramentos, 
a fim de não ficar prejudicada sua aplicabilidade, tornando-se “letras mortas”. 
Serviu de subsídio para a elaboração destas propostas o diagnóstico por nós re-
alizado sobre a fauna e os fragmentos em dois grandes “condomínios rurais” - 
Altos da Capoeira Grande e Serra das Cabras - localizados em Joaquim Egídio, 
onde se perpetrou grandes perturbações e crimes ambientais, já denuncia dose, 
que mesmo assim, prosseguem. Observamos que devido ao estresse crescente e 
a poluição das grandes cidades, morar na zona rural virou sonho de muitos mo-
radores urbanos, e no entanto, essas pessoas trazem inconscientemente atitudes 
e hábitos predatórios para a zona rural como a “cultura do cercamento” que 
remonta à época que grileiros que determinava a posse da terra com cerca, con-
tribuindo para a extinção da biodiversidade, sendo que, hoje existe a obrigato-
riedade do georreferenciamento de imóveis rurais conforme o Decreto 4.440/12, 
tornando as divisas com cercamento desnecessário. Temos observado há aproxi-
madamente 15 anos, na região de Joaquim Egídio, o desaparecimento da fauna 
silvestre devido às pressões antrópicas, principalmente dos que não voam e não 
conseguem transpor as barreiras criadas com todo tipo de cercamento que vão 
gradativamente sendo implantadas e, que deverão ganhar grande impulso com a 
implementação do parcelamento do solo em 20.000 e 40.000 m², e, se não forem 
tomadas as medidas com relação aos cercamentos, poderá haver consequências 
imprevisíveis. Nesse sentido, apresentamos por ocasião das audiências públicas 
sugestões ao plano de manejo que foram aceitas e constam do Quadro 3.1.1-1 
de Normas e Recomendações para as zonas da APA de Campinas Tomo IV, e 
entretanto, são justamente estas nossas sugestões que precisam de um melhor 
regramento e detalhamento no texto para sua boa aplicabilidade e alcance os 
objetivos. Assim sendo, seguem abaixo.
1. No item que trata do Manejo de Vegetação e Flora (pág. 95, Tomo IV), não 
podemos aceitar como “Admissíveis” para a ZOC e ZMC a supressão, fragmen-
tação, corte, etc. em maciços de vegetação nativa em qualquer estado de rege-
neração. O Plano de Manejo não esclarece quais são as determinantes para o 
enquadramento como “Maciços de Vegetação Nativa”. Entendemos que a vege-
tação nativa na APA é protegida e, intervenções, podem trazer danos irreversí-
veis. Complementando, teríamos 44 fragmentos de APP, constantes do Plano de 
Manejo tombados pelo CONDEPACC através de Resolução 157 de 23/8/2018, 
inclusive na ZOC e ZMC. Assim sendo, pedimos a extensão da proibição também 
para a ZOC e ZMS pois, pequenos fragmentos isolados e os “Trampolins Eco-
lógicos” que são pequenas manchas de árvores promovem a conectividade com 
todos os outros remanescentes. Além disso, que este tombamento das matas pelo 
CONDEPACC seja citado no P.M. assim como suas áreas envoltórias.
Resposta 1 - Para responder este item, se faz necessário relembrar quais foram os 
aspectos fundamentais para a definição do zoneamento da APA. Como já sabido, 
o primeiro passo do processo iterativo foi selecionar os centros de conectividade, 
ou seja, os fragmentos estruturadores do sistema. Essa seleção foi primeiramente 
baseada no tamanho total e tamanho da área núcleo dos fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual da APA. A medida que novos fragmentos foram sen-
do selecionados como estruturadores no processo iterativo, considerados como 
área-fonte, a sequência de fragmentos de maiores áreas totais não necessaria-
mente apresentavam maior área núcleo, assim no final dos ciclos iterativos, foi 
necessário considerar no processo decisório as proporcionalidades relacionadas 
às áreas totais e áreas núcleo, assim como a localização espacial dos fragmentos. 
A segunda etapa foi, por meio do uso da metodologia de menor custo benefício, 
identificar as maiores potencialidades (baixo custo, viabilidade, distância, etc) 
para a implantação da conectividade estrutural entre os fragmentos florestais, e 
por fim, o ajuste final foi a compatibilização com os Planos Municipais do Ver-
de e de Recursos Hídricos. Essa análise integrada possibilitou a realização de 
ajustes na função e limites físicos de cada zona e área estratégica da APA, dentro 
do cenário atual, com a definição dos elementos estruturadores do ordenamento 
ecológico e territorial, trabalho esse realizado pela equipe técnica responsável 
pelo PM (SVDS, FJPO e Walm).
O resultado desse complexo trabalho, validado na Oficina de Zoneamento e pela 
CTPM-APA Municipal de Campinas, foi a subdivisão em 05 zonas ambientais, 
cujos objetivos se diferenciam entre si e estão especificados abaixo:
ZCB Conservar a biodiversidade da APA Campinas; proteger fragmentos de 
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vegetação natural existente nesta zona e da fauna nativa associada; incentivar 
ações de recuperação ambiental e, Plano de Manejo da APA de Campinas espe-
cialmente, restauração dos fragmentos de FES; incrementar a cobertura vegetal 
nativa; conduzir para a conectividade estrutural entre os principais fragmentos 
de FES da APA; assegurar a manutenção, melhoria e incremento de habitats 
para a fauna, especialmente para as espécies mais sensíveis e dependentes de am-
bientes florestais; potencializar as ações de conservação da biodiversidade com o 
uso sustentável dos recursos naturais existentes na APA; contribuir para a con-
servação da biota aquática; proteger os recursos hídricos, especialmente contra 
erosão; e proporcionar condições de melhoria da qualidade socioambiental, da 
manutenção das funções ecológicas e da oferta de serviços ecossistêmicos. ZCG 
Preservar a qualidade ambiental da água e do solo;proporcionar maior capaci-
dade de infiltração da água; preservar os terrenos com potencial de produção de 
água superficial; reduzir o potencial de erosão e movimentos de massa de encosta 
e assoreamento dos cursos d’água; conservar paisagens naturais de beleza cênica 
da APA Campinas; conservar os remanescentes de vegetação nativa que tenham 
alto valor estratégico para promover a conectividade, a proteção da biodiversida-
de e a conservação dos recursos hídricos; promover a adequação ambiental das 
propriedades rurais. ZPM Conservar os remanescentes de vegetação nativa que 
tenham alto valor para a biodiversidade; promover a conectividade da paisagem; 
proteger os recursos hídricos que atendem a 95% do abastecimento público; in-
centivar a adequação ambiental das propriedades rurais em relação aos aspectos 
de fragilidade e biodiversidade; incentivar estratégias adequadas ao tratamento 
de efluentes sanitários e disposição de resíduos; conservar e garantir a qualidade 
e quantidade das águas dos mananciais de abastecimento público e restringir as 
atividades e obras que potencializam o risco de erosão do solo e a contaminação 
dos recursos hídricos; e conter a continuidade do processo de parcelamento ir-
regular do solo ZMS Proporcionar a valorização do patrimônio arquitetônico e 
sociocultural local; promover o desenvolvimento de atividades adequadas, prin-
cipalmente de resgate da cultura rural e do turismo associado; buscar soluções 
para o tratamento de efluentes sanitários e destinação adequada de resíduos 
sólidos; promover a valorização de potenciais turísticos da região envolvendo 
a comunidade, tanto nas descobertas destes potenciais como promovendo a in-
tensificação de geração de empregos neste ramo; promover o desenvolvimento 
de atividades econômicas rurais compatíveis com a APA; promover o manejo 
sustentável dos recursos naturais por meio do incentivo e apoio ao estabelecimen-
to/incremento de atividades agroecológicas (sistemas agroflorestais, agricultura 
orgânica etc.) e de práticas de conservação do solo e da água; e incentivar servi-
ços de infraestrutura para dinamizar o desenvolvimento de atividades culturais, 
turísticas e de educação ambiental da APA. ZOC Disciplinar o processo de ocu-
pação urbana, harmonizando com a paisagem natural, minimizando os impactos 
decorrentes da ocupação e buscando aprimoramento da qualidade ambiental e 
de vida da população; garantir taxa de permeabilidade alta, adensamento baixo, 
viabilizando a permanência de diferentes classes sociais; Incentivar a criação de 
parques lineares; promover a recuperação de APP; garantir controle das ativi-
dades que possam iniciar processos erosivos; minimizar a ruptura da paisagem 
rural com o uso urbano; promover o saneamento e a destinação adequada dos 
resíduos; promover a adequação da infraestrutura urbana; integrar a malha ur-
bana local com as outras áreas urbanizadas próximas para assegurar o acesso 
aos serviços públicos.
Ou seja, ao analisar os objetivos específicos de cada zona, é possível observar 
que a ZCB, ZCG e ZPM são as zonas voltadas majoritariamente à conservação 
da biodiversidade, seja ela, direcionada à proteção da vegetação remanescente 
(ZCB), dos recursos hídricos (ZPM), ou do relevo e solo (ZCG). Já a ZMS indica 
um maior potencial de usos agrícolas, turístico e de serviços de infraestrutura 
para dinamizar o desenvolvimento de atividades culturais, turísticas e de edu-
cação ambiental da APA. A ZOC refere-se à zona urbana da APA, e portanto, é 
onde comporta as moradias, serviços, comércios, estes sendo compatibilizados 
com os recursos naturais deste espaço.
Tendo claro a que se destina cada zona, tornar proibida a supressão na ZMS e na 
ZOC seria uma incoerência aos objetivos de criação. Mas também por entender 
que trata-se de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, o plano de 
manejo indicou pela categoria de normativa “admissível”, que não indica o im-
pedimento ou a autorização de uma atividade, mas que os impactos decorrentes 
dessa atividade deverão ser melhor entendidos e prevenidos e/ou mitigados no 
momento que a atividade estiver em avaliação pelo órgão gestor da APA.
Essa avaliação e definição para a autorização estará condicionada à sua localiza-
ção (se em área rural, urbana ou em áreas protegidas, como as Áreas de Preser-
vação Permanente e Reserva Legal), sua fitofisionomia e estágio sucessional, e os 
fins para os quais é solicitada a supressão vegetal. Também serão considerados 
seu valor e importância ecológica, ao abrigar espécies da fauna e flora ameaçadas 
de extinção ou por funcionarem como corredores ecológicos, entre outros crité-
rios. Portanto, dependendo destes critérios, poderá ser negada a solicitação de 
supressão. Ou seja, mantemos a normativa como Admissível para a ZMS e ZOC. 
A título de esclarecimento, “maciços de vegetação nativa” são entendidos como 
áreas contíguas cobertas por vegetação natural.
Em relação à solicitação da citação da Resolução Condepacc 157/18, decidiu-se 
por citá-la no Plano de Manejo.
Gostaríamos de saber onde no Plano de Manejo está citado a resolução? Pois 
não é uma questão de decisão e sim de atualização da legislação ambiental que 
incide na APA.
Resposta da réplica: Não dissemos que está citado, mas que iremos inseri-la no 
Plano de Manejo. Quanto ao esclarecimento em relação a manutenção da con-
dição de admissível da supressão da vegetação, o Sr. Ramasco explicou que a 
preocupação era em relação ao prévio entendimento de que tal condição de ad-
missibilidade pode sugerir a permissão sem a análise do órgão gestor. Neste sen-
tido, concordou-se que seria importante acrescentar um parágrafo na Lei de Uso 
e Ocupação no TÍTULO V - Das Infrações e Penalidades em que fique indicado 
que as penalidades previstas serão aplicadas também para o caso das normativas 
admissíveis, caso sejam realizadas sem autorização do órgão gestor.
2. No item que trata da proibição das edificações em um raio de 100 metros so-
mente 15 fragmentos florestais considerados prioritários, deixa em condição de 
fragilidade os outros 38 remanescentes restantes. Como agravante esses 38 re-
manescentes restantes não estão totalmente integrados aos corredores propostos 
no plano de manejo. Portanto, podemos estar condenando a biodiversidade de 
70% dos fragmentos, isolando-os por completo. Nossa proposta é a proibição 
de edificações de no mínimo 100m nos 52 fragmentos a fim de não virem a so-
frer pressões antrópicas no seu entorno como os “loteamentos rurais verdes” ou 
outros empreendimentos impactante se a aplicação do regramento proposto no 
item 3, abaixo. Trata o presente de solicitação para proibição de edificações de no 

mínimo 100m ao redor de 52 fragmentos.
Resposta 1 - Inicialmente, cabe esclarecer que faltou-nos a indicação de quais 
são os 52 fragmentos, bem como a base de dados usada para a obtenção deste 
resultado, uma vez que a soma dos 15 (indicados como os prioritários) aos 38 
resultam em 53.
Sobretudo, este corpo técnico entendeu que os 52 fragmentos citados poderiam 
ser os 15 fragmentos florestais apresentados no mapa MZ-02 - Mapa dos Princi-
pais Fragmentos da APA (fls. 52 do Tomo - Zoneamento) somados aos fragmentos 
tombados pela Resolução 157/2018 do CONDEPACC (considerando que tem-se 
feito referência a esta Resolução em outras questões deste mesmo Protocolo).
No entanto, a Resolução 157/2018 do CONDEPACC tomba 42 fragmentos in-
cidentes na APA (a saber: Processos 02-2012; 04-2008 e 04-2003). Dentre os 15 
fragmentos prioritários do Plano de Manejo, 06 deles se sobrepõe aqueles da 
Resolução 157/2018, quais sejam: Fazenda Espírito Santo (Fragmento 43 - Reso-
lução 04/03), fazenda Recreio - A/B (Fragmento 57 - Resolução 04/03), Fazenda 
Iracema B (Fragmento 61 - Resolução 04/03), Fazenda Cabras (Fragmento 71 - 
Resolução 04/03), Sítio Dois Irmãos / Fazenda São Joaquim (Nova) (Fragmento 
74 - Resolução 04/03) e Fazenda Cabras (Fragmento 75 - Resolução 04/03). Desta 
forma, deduzimos que os 52 fragmentos florestais citados seriam a soma de: - 42 
indicados na Resolução 157/2018 - 9 fragmentos considerados prioritários pelo 
Plano de Manejo, mas não sobrepostos à Resolução 157). No entanto, a soma 
seria 51 fragmentos e não 52.
Não obstante à questão do quantitativo dos fragmentos, faz-se importante res-
saltar a metodologia utilizada para a escolha dos 15 fragmentos prioritários, 
definida a partir de critérios técnicos, objetivando a conectividade entre eles e 
portanto, considerando os fragmentos que: a) contivessem área núcleo; b) com 
área igual ou superior a 40 ha; c) localização espacial do fragmento; d) atendesse 
ao modelo de menor custo.
Do ponto de vista técnico, de forma análoga à resposta anterior, entendemos que, 
não cabe a uma UC de Uso Sustentável, generalizar a proibição nessa magnitude. 
Ademais, a Resolução do Condepacc 157/18, já estabeleceu uma zona envoltória 
de 300 metros, disciplinando a forma de uso. Além disso, como estes fragmentos 
encontram-se na zona rural, as atividades admissíveis serão analisadas pelo ór-
gão gestor.
Sendo assim, não será possível acatar a solicitação, já que trata-se de UC de Uso 
Sustentável e também pelos fragmentos já estarem protegidos pela resolução de 
tombamento.
Sobre os 300 m:
Os 52 restantes independentes de estar numa APA, são protegidos?
Como as atividades serão analisadas seria importante criar uma regulação que 
deveria ter uma distância mínima de proteção da mata proibindo a construção?
E as atividades admissíveis não serem somente analisadas e sim deliberadas pelo 
órgão gestor e o conselho gestor.
No Art 5º da resolução do tombamento das matas pelo CONDEPACC no artigo 
quinto inciso 1 fica proibido o uso de agrotóxico. E no Plano de manejo está li-
berado alguns tipos de agrotóxicos, como será equacionado pela SVDS? É caso 
de se apontar no quadro equivalente este adendo da resolução do Condepacc?
Resposta da réplica: Em conversa com o conselheiro Ramasco foi esclarecida a 
análise utilizada por ele sobre os fragmentos florestais, que não estariam protegi-
dos nem pela Resolução CONDEPACC 157/2018 e nem pelo artigo 17 da revisão 
da Lei 10.850/2001 e nem compõem os 15 fragmentos indicados como prioritá-
rios pelo Plano de Manejo. A lista destes fragmentos foi encaminhada hoje por 
e-mail mas ainda não foi possível verificar na base de dados. Contudo, a questão 
principal dessa conversa refere-se a restrição de edificação para os 100 metros no 
entorno desses fragmentos. Sobre esse questionamento reforçamos que 1. trata-
-se de uma unidade de conservação da categoria de Uso Sustentável, 2. que a 
maioria dos fragmentos já estão tombados e que portanto já existe uma norma de 
restrição no seu entorno, 3. que as atividades admissíveis nas áreas rurais serão 
analisadas pelo órgão gestor e deliberadas pelo conselho gestor, que avaliará a 
viabilidade da implantação de edificações localizadas próximas aos fragmentos.
Quanto ao questionamento sobre uso de agrotóxico, em análise jurídica vale sem-
pre o que é mais restritivo, ou seja, na zona envoltória dos fragmentos definida 
pela Resolução Condepacc, é proibido qualquer tipo de agrotóxico. Podemos in-
serir na tabela de normativas “Uso de qualquer agrotóxico nas várzeas, planícies 
de inundação e áreas de preservação permanente, segundo Lei 7802/89 e tam-
bém na área envoltória dos fragmentos tombados pela Resolução CONDEPACC 
157/2018.”
3. Os três itens constantes em Obras e Ampliação de Infra-Estrutura - pag. 103, 
Tomo IV a saber: “Murar ou alambrar propriedades sem o respeito às APPs...” - 
“Murar ou alambrar divisas de propriedades rurais e área interna de fragmentos 
florestais...” e “Utilização de arame em APP” passariam a ter o seguinte regra-
mento: a) Fica proibido em toda APA, murar, cercar com plantas de cunho defen-
sivo, alambrar ou impedir de qualquer outra forma o fluxo gênico nas divisas das 
propriedades rurais ou nas áreas internas e envoltórios de fragmentos florestais, 
APP, RL e represas. É aceitável o uso de arame farpado nas divisas das proprie-
dades se o primeiro fio, a partir do chão, for de arame liso e estiver a setenta cen-
tímetros do chão, permitindo uma abertura segura para o fluxo gênico. b) Fica 
incentivado a recomposição das faixas do perímetro das propriedades, como for-
ma de “cerca viva”, respeitando o item a, plantada com espécies regionais, exceto 
plantas defensivas, de forma a recompor as matas nativas. c) É permitido o uso de 
alambrado fechado nas divisas com rodovias, locais considerados de risco para a 
fauna, onde não exista ecodutos, direcionando a para lugares seguros de travessia 
ou impedindo-as. Nesses pontos de direcionamento da fauna ou de risco, deverá 
ser implantada, como medida imediata e cautelar, a sinalização e construção de 
redutores de velocidade ou radares. d) As estruturas de cercamento já existentes 
que estejam em desacordo devem ser readequadas ou removidas. Todas estas 
medidas mitigariam os problemas existentes, sendo ainda que contariam com 
uma adesão muito maior dos moradores pelos custos de adequação, construção 
e pela harmonização da paisagem. Seu objetivo é servir de corredor ecológico 
promovendo a conectividade entre APPs, fragmentos, Reservas Legais, represas, 
trampolins ecológicos, etc. A solução para a segurança e proteção da propriedade 
é o cercamento apenas envoltório das construções dentro das propriedades.
    Observações: 1) O Decreto Municipal 19.142/16, citado às fls. 103 - Tomo IV se 
enquadraria pois se refere a áreas urbanas.  
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 COMO ESTÁ NO PLANO DE MANEJO SOLICITAÇÃO CONGEAPA  ENCAMINHAMENTOS  SOLICITAÇÃO CONGEAPA 2 – RESPOSTA SVDS

1

PROIBIDO A SUPRESSÃO, FRAGMENTAÇÃO, 
CORTE, BOSQUEAMENTO* OU DEGRADAÇÃO DE 
MACIÇO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM QUALQUER 
ESTÁGIO DE REGENERAÇÃO

PROIBIÇÃO DE SUPRESSÃO, FRAGMEN-
TAÇÃO E CORTE EM TODA A APA DE 
TODOS OS FRAGMENTOS

 RESPOSTA APRESENTADA 
NO ITEM 01 DO PROTOCOLO 
2019.40.00010

 
PROIBIDO NA ZPM, ZCG E ZCB
ADMISSÍVEL ZOC E ZMS

 

 1  
CITAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE TOMBA-
MENTO E ENVOLTÓRIAS SEJAM CITADOS 
NO PLANO DE MANEJO 

DE ACORDO.  CONGEAPA: ONDE ESTÁ A CITAÇÃO NO PM/ SVDS: 
SERÁ INSERIDO 

 

2
 PROIBIDO EDIFICAÇÕES EM UM RAIO DE 100 
METROS AO REDOR DOS 15 FRAGMENTOS FLO-
RESTAIS PRIORITÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO 
INDICADOS NESTE PLANO DE MANEJO

 PROIBIÇÃO DE EDIFICAÇÕES NO ENTOR-
NO DE 100M DOS 52 FRAGMENTOS

RESPOSTA APRESENTADA 
NO ITEM 02 DO PROTOCOLO 
2019.40.00010 

 

3A

PROIBIDO MURAR OU ALAMBRAR PROPRIEDA-
DES SEM O RESPEITO ÀS APPS, ÀS ÁREAS INTER-
NAS DE FRAGMENTOS E OUTRAS ÁREAS VERDES 
DE CONECTIVIDADE, E SEM ISOLAR E IMPEDIR 
O FLUXO GÊNICO, OS CORREDORES NATURAIS 
E PASSAGEM DE FAUNA SEGUINDO O DECRETO 
MUNICIPAL 19142/16

OBS. DECRETO MUNICIPAL 19142/16, 
CITADO ÀS FLS. 103- TOMO IV NÃO SE 
ENQUADRARIA POIS SE REFERE À ÁREAS 
URBANAS. 

DE ACORDO. HÁ DOIS ITENS 
QUE REFEREM-SE À PROIBIÇÃO 
DE MURAR OU ALAMBRAR ÀS 
FLS. 103. O PRIMEIRO TRATA 
ESPECIFICAMENTE NA ZONA 
URBANA. PARA FICAR MAIS 
CLARO, DESLOCAREMOS O 
X PARA A ZOC, TIRANDO DE 
“GERAIS”

3A  
MURAR OU ALAMBRAR DIVISAS DE PROPRIEDA-
DES RURAIS E ÁREA INTERNA DE FRAGMENTOS 
FLORESTAIS, IMPEDINDO O FLUXO GÊNICO 
ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS E/OU APP

 FICA PROIBIDO EM TODA A APA, MURAR, 
CERCAR COM PLANTAS DE CUNHO 
DEFENSIVO, ALAMBRAR OU IMPEDIR 
DE QUALQUER OUTRA FORMA O FLUXO 
GÊNICO NAS DIVISAS DE PROPRIEDADES 
RURAIS OU NAS ÁREAS INTERNAS E 
ENVOLTÓRIOS DE FRAGMENTOS FLO-
RESTAIS, APP, RL E REPRESAS. É ACEI-
TÁVEL O USO DE ARAME FARPADO NAS 
DIVISAS DAS PROPRIEDADES RURAIS 
SE O PRIMEIRO FIO, A PARTIR DO CHÃO, 
FOR DE ARAME LISO, E ESTIVER A 70CM 
DO CHÃO, PERMITINDO UMA ABERTURA 
SEGURA PARA O FLUXO GÊNICO   

 DE ACORDO, COM AJUSTE 
NA REDAÇÃO, UMA VEZ QUE 
O GRAU DE DETALHAMENTO 
SOBRE O TIPO DE CERCAMEN-
TO ACEITÁVEL NÃO CABE A 
UM PLANO DE MANEJO. ESTE 
TIPO DE REGRAMENTO PODE, 
POSTERIORMENTE, SER OBJETO 
DE NORMATIVA ESPECÍFICA, 
INCLUSIVE MEDIANTE A ESTU-
DOS MAIS DIRECIONADOS À 
FAUNA LOCAL. 

CONGEAPA: HOUVE DUVIDA COM RELAÇÃO AO 
AJUSTE NA REDAÇÃO. ENTÃO O CONSELHEIRO 
RAMASCO SUGERIU 3 ALTERNATIVAS DE REDA-
ÇÃO CONFORME OFÍCIO 25022019B
 
 SVDS: CONCORDAMOS COM A REDAÇÃO C: “FICA 
INCENTIVADA NA APA AS CERCAS NAS DIVISAS 
DAS PROPRIEDADES RURAIS COM VÃO DE 70CM 
ENTRE O CHÃO E O PRIMEIRO FIO, QUE DEVERÁ 
SER DE ARAME LISO PARA PASSAGEM DA FAUNA”
 
 

 3B  

 FICA INCENTIVADO A RECOMPOSIÇÃO 
DAS FAIXAS DOS PERÍMETROS DAS PRO-
PRIEDADES, COMO FORMA DE “CERCA 
VIVA”, RESPEITANDO O ITEM A, PLANTA-
DA COM ESPÉCIES REGIONAIS, EXCETO 
PLANTAS DEFENSIVAS, DE FORMA A 
RECOMPOR AS MATAS NATIVAS

 DE ACORDO. SERÁ FEITO APE-
NAS A INCLUSÃO DO TERMO 
NATIVAS - ESPÉCIES NATIVAS 
REGIONAIS.

CONGEAPA: CONSELHEIRO RAMASCO SUGERIU 
QUE FIQUE INCENTIVADA A RECOMPOSIÇÃO NA 
DIVISA DAS PROPRIEDADES COMO FORMA DE 
CERCA VIVA PLANTADA COM ESPÉCIES NATIVAS 
REGIONAIS, EXCETO PLANTAS DEFENSIVAS, COM 
UMA LARGURA MÍNIMA DE 7METROS, SENDO 
QUE, ESSA ÁREA PODERÁ SER UTILIZADA PARA 
COMPOR A RL. ESSA RECOMPOSIÇÃO SERVIRÁ 
DE CORREDOR ECOLÓGICO VISTO QUE SEU 
OBJETIVO É PROMOVER A CONECTIVIDADE 
ENTRE APP, FRAGMENTOS, RL, REPRESAS, ETC. É 
NECESSÁRIO, SE HOUVER CERCAMENTO ENTRE 
AS PROPRIEDADES, DEIXAR UM VÃO DE 0,70M 
ENTRE O CHÃO E O PRIMEIRO FIO DE CERCAMEN-
TO, O QUAL DEVERÁ SER DE ARAME LISO PARA A 
PASSAGEM DE FAUNA.
 SVDS: FICA ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS 
RL COMO DIVISA DE PROPRIEDADE DESDE QUE 
PROMOVAM A CONECTIVIDADE DA PAISAGEM E 
SIRVAM DE HABITAT PARA A FAUNA LOCAL.

   3C   

  É PERMITIDO O USO DE ALAMBRADO 
FECHADO NAS DIVISAS COM RODOVIAS, 
EM LOCAIS CONSIDERADOS DE RISCO 
DE ATROPELAMENTO E ACIDENTES COM 
A FAUNA, ONDE NÃO EXISTA ECODUTOS, 
DIRECIONANDO-A PARA LUGARES SE-
GUROS DE TRAVESSIA OU IMPEDINDO-A. 
NESSES PONTOS DE DIRECIONAMENTO 
DA FAUNA OU DE RISCO, DEVERÁ SER 
IMPLANTADA, COMO MEDIDA IMEDIATA 
E CAUTELAR, A SINALIZAÇÃO E CONS-
TRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDA-
DE OU RADARES.

 DE ACORDO.  

3D

 MURAR OU ALAMBRAR DIVISAS DE PROPRIEDA-
DES RURAIS E ÁREA INTERNA DE FRAGMENTOS 
FLORESTAIS, IMPEDINDO O FLUXO GÊNICO 
ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS E/OU APP (AS 
ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES QUE IMPEDEM O 
FLUXO GÊNICO DEVERÃO SER REMOVIDAS OU 
READEQUADAS) 

AS ESTRUTURAS DE CERCAMENTO JÁ 
EXISTENTES QUE ESTEJAM EM DESA-
CORDO DEVEM SER ADEQUADAS OU 
REMOVIDAS. 

 A SUGESTÃO JÁ ESTÁ CON-
TEMPLADA. VER NOTA DE 
RODAPÉ 24.   

 

AS ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES QUE IMPEDEM 
O FLUXO GÊNICO DEVERÃO SER REMOVIDAS OU 
READEQUADAS

   II. Algumas considerações da Diretoria:
Liberação das propagandas luminosas a partir de 10 km do Observatório....
Segundo o astrônomo Júlio Lobo que não foi consultado disse:_ “apesar do céu 
de Campinas já estar comprometido com essa regra pode ficar pior”... Em ma-
téria do jornal Correio Popular de 17/01/2018: “A definição de uma área de pro-
teção estrelar nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio vai ficar para a segunda 
quinzena de abril. A área terá regras em relação à luminosidade para garantir 
que as estrelas continuem a ser visualizadas no Observatório Municipal Jean Ni-
colini - hoje a poluição luminosa da cidade e dos veículos já prejudica as observa-
ções. O secretário municipal do Verde, Rogério Menezes, que o projeto de lei será 
enviado à Câmara assim que o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental, 
que tem conclusão prevista para a segunda quinzena de abril, estiver finalizado. 
O projeto, informou, vai criar a Área de Proteção a Observação Estelar na APA 
(APOENA) e estabelecer as regras de ocupação do entorno e o tipo de iluminação 
que poderá ser utilizada. O astrônomo Júlio Lobo disse que se nada for feito, em 
no máximo dez anos o observatório não terá mais razão de existir, porque será 
impossível ver as estrelas. “Está havendo crescimento na ocupação da APA. Há 
três anos quando fizemos um projeto sobre como deveria ser a iluminação no 
entorno do observatório, tínhamos 50 pontos de iluminação, hoje temos quase 
o dobro, e nesse ritmo, em pouco tempo as estrelas desapareceram por causa 
da luminosidade”, afirmou Lobo. Segundo o astrônomo, a solução do problema 
é simples e fácil. Basta que as lâmpadas iluminam o chão. “A forma como as 
lâmpadas são colocadas nas ruas, praças, casas e jardins, iluminam o céu, como 
se fosse iluminação para caçar coruja. Como elas são instaladas, 40% da luz se 

perdem porque vão para o céu”, afirmou. Há uma expectativa, disse a superviso-
ra departamental da Secretaria do Verde, Andréa Struchel, que o próprio Plano 
de Manejo já traga as diretrizes para a ocupação e as regras de iluminação para 
o entorno do observatório. Ele afirmou que a luminosidade não é preocupação 
apenas em relação à garantia de visualização das estrelas, mas também para a 
preservação da fauna de hábitos noturnos que vive na APA.
Resposta 1: Embora não tenha ficado claro qual a solicitação da Presidência nes-
te item, entendemos que o Conselho solicita uma normativa mais restritiva em 
relação à liberação das propagandas luminosas a partir de 10 km do Observató-
rio, acatamos a sugestão de manutenção da proibição.
CERTO
Cabe apenas relatar que a SVDS resgatou todas as tratativas realizadas junto à 
Coordenadoria Setorial de Extensão Cultural, vinculada ao Departamento de 
Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, no qual o Observatório Municipal 
“Jean Nicolini” está incluído, e verificamos que a indicação deles para este item 
foi: “é permitida a implantação de propaganda luminosa, com iluminação de 
cima para baixo, de acordo com o estabelecido no Anexo Único desta Lei Com-
plementar, em um raio de até 5 (cinco) quilômetros de distância do OMCJN”
Tal indicação está prevista na Minuta do Projeto de Lei, Art. 3º, parágrafo 1º, 
inciso VI, datada de 22/08/18. Portanto, o alinhamento será feito de forma a com-
patibilizar com a proposta da Secretaria de Cultura, permitindo a propaganda 
luminosa, desde que de cima para baixo. 2.
Sobre o artigo 17 da Lei 10850 revisada, pedimos a permanência do parágrafo 
a ser alterado para:....deverá ser elaborado a médio prazo, um Plano de Manejo 
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Florestal da APA de Campinas que garanta a preservação e desenvolvimento des-
tes remanescentes de matas nativas. Justificativa: Apesar de não ser comum os 
planos de manejo para fragmentos florestais, isso dito por técnicos da SVDS, sen-
do a APA de Campinas diferenciada por conter a maioria dos fragmentos flores-
tais remanescentes da mata original das Campinas do Mato Grosso, nome dado a 
cidade pela mata densa aqui existente no século XVIII, acreditamos que sim, se-
ria um grande diferencial de política pública municipal que destacaria Campinas 
como precursora da Conservação de Florestas no Brasil. Sobre o estabelecimento 
de prioridades entre os fragmentos acreditamos que todos são igualitariamente 
importantes seja por tamanho, localização e diversidade. Sendo assim, um Plano 
de Manejo para estes fragmentos daria aos seus proprietários maior segurança 
ambiental do que se permitido, serviria como espaços para estudos acadêmicos 
como é o caso das matas da Fazenda Santana e Mata do Ribeirão Cachoeira que 
se não fosse por estes trabalhos científicos não teríamos noção da diversidade 
existente na APA de Campinas. É uma questão de boa vontade da SVDS a ela-
boração deste P.M. Florestal já que conta em sua estrutura organizacional de 
técnicos competentes para esse trabalho, além de contar com a FJPO - curso de 
Engenharia Florestal, Faculdade de Biologia da UNICAMP e também institui-
ções de pesquisa sejam estaduais ou federais.
Resposta 1: Face ao pleito da Sra Presidente, acatamos a manutenção do Pará-
grafo único, com a seguinte complementação: “Parágrafo Único - Para os frag-
mentos descritos deverão ser elaborados planos de manejo pelo proprietário que 
garantam a preservação e desenvolvimento do ecossistema local, em um prazo 
de até 10 anos”
A indicação da responsabilidade de elaboração do Plano de Manejo é preciso 
ficar estabelecida, uma vez que a Lei atual não esclareceu esse ponto, e talvez por 
esse motivo, a aplicabilidade deste parágrafo único foi nula.
À SVDS caberá oferecer capacitações e treinamentos para que os proprietários 
e demais interessados possam realizar a sua elaboração. Convênios e parcerias 
poderão ser realizadas junto às universidades, instituições de pesquisa, organi-
zação da sociedade civil e demais interessados em efetivar essa ação, por meio da 
articulação realizada pelo Congeapa.
Ressaltamos que à SVDS não caberá a elaboração, não por má vontade, mas 
como é conhecimento de Vossa Presidência, pela falta ainda de corpo técnico su-
ficiente para o atendimento desta demanda.
Não concordamos que o corpo técnico não é suficiente, e vem em detrimento da 
proteção ambiental dos fragmentos.
Este Plano de Manejo dos fragmentos pode ser sintetizado e generalizado, será 
como um Manejo básico para todos os fragmentos, que não ocuparia tanto tem-
po para uma equipe técnica. Recomendações Básicas para o correto manejo de 
fragmentos de vegetação natural. Como corte das lianas, aceiros, a FJPO pode 
muito colaborar.
Não concordamos que os proprietários o façam, além de ser oneroso para eles, 
não teriam um procedimento padrão.
Resposta réplica: Concordamos que essa demanda poderá ser absorvida por 
meio da elaboração de um manual de Boas práticas para conservação dos frag-
mentos florestais.
3.Artigo 83-Justificativa da revogação não esclarecida.
Resposta 1:
O Artigo 83 trata do estabelecimento de proibições nos raios de 10km, 5km e 2 
km no entorno do Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini- Observa-
tório de Capricórnio. O Plano de Manejo, no Anexo I do volume de Zoneamento, 
indicou pela revogação do mesmo, com a seguinte justificativa “contemplado nas 
normativas do Zoneamento, especificamente para a Área de Proteção Estelar do 
Plano de Manejo da APA de Campinas. Alguns pontos não estão contemplados, 
pois conflitam com outras questões do plano de manejo, mas a Secretaria Muni-
cipal de Cultura está ciente dessa situação e verificando como tratar esse assunto 
de forma específica.”
A justificativa apresentada em relação à revogação do artigo 83, é que as norma-
tivas constante no Plano de Manejo refletem apenas as restrições consideradas 
pertinentes no âmbito deste documento. Os pontos que não foram contemplados 
no Plano de Manejo, tratam de questões afetas ao Observatório, equipamento 
público de responsabilidade da Cultura e que está trabalhando em legislação 
específica. Portanto, esses pontos serão dirimidos por Lei Complementar.
4. Artigo 86 da Seção II da Gestão Municipal..... a discutir - proposta sem aceita-
ção pelo CONGEAPA.
As modificações na forma de gestão da APA, que fazem parte do escopo do PM, 
não estão suficientemente amadurecidas e corremos o risco de retroceder na par-
ticipação da sociedade civil na gestão da APA. Tendo em vista que a falta de 
consenso na concepção desse sistema, que prevê que o presidente do conselho seja 
um servidor público indicado, e o avanço unilateral dessa proposta põe em risco o 
processo democrático e participativo almejado por todos. No ítem 3.2.1 do Plano 
de Gestão, que trata da Organização Administrativa, Material e Financeira, são 
apenas “recomendadas” ações que consideramos “totalmente necessárias” para 
fazer a alteração na estrutura atual do CONGEAPA, são elas: contratar gestor, 
equipe técnica e administrativa, implantar sede com infraestrutura, promover 
capacitação da equipe e definir recursos financeiros (dotação) para a implanta-
ção dos programas do Plano de Manejo.
Resposta 1: No caso da presidência do conselho, não há outra hermenêutica pos-
sível, que não ao verbete da lei, que não deixa lacunas de interpretação. O pará-
grafo 5º do artigo 15 da Lei Federal nº 9.985/2000 determina: No § 5o “A Área 
de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável 
por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser 
no regulamento desta Lei”. Assim, o Decreto Federal 4.340/2002 a Regulamenta 
em seu art. 17: “As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme 
a Lei 9.985/2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo 
chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indica-
dos pelos setores a serem representados”.
Lembramos que foi realizada no dia 28 de março de 2018, uma Mesa Redonda 
sobre Gestão e Governança, com a presença do Analista Ambiental do ICMBIO, 
Sr. Claudio Rodrigues Fabi que nos trouxe exemplo de Gestão e Governança 
de Área de Proteção Ambiental na instância federal, a Sra. Maria Lucia Ramos 
Bellenzani, ex-gestora da APA Capivari Monos que apresentou exemplo de Ges-
tão e Governança de Área de Proteção Ambiental na instância municipal, a Sra. 
Ângela Rubin Podolsky, conselheira do CONGEAPA que apresentou a proposta 
de Governança do Conselho gestor da APA de Campinas (CONGEAPA) e o Sr. 
Maurício de Alcântra Marinho (Coordenador Técnico Executivo do Plano de 
manejo da APA de Campinas).
No entanto, para atendermos à referida legislação federal, e não deixar o Con-

selho vulnerável com essa alteração, que os leva a entender que perderão a im-
parcialidade, já que o presidente também seria do executivo, o Programa de Es-
trutura de Governança do Plano de Manejo prevê que o Presidente do Conselho 
seja um facilitador dos trabalhos do Conselho, conciliando suas atividades como 
gestor com o papel do Conselho no escopo da implantação do Plano de Manejo e 
interface com outros órgãos afins.
Nessa linha, a Presidência do Conselho não terá sequer direito a voto e muito 
menos voto de minerva, prevalecendo sempre a composição democrática e parti-
cipativa do referido órgão colegiado, cujas atribuições estão transcritas abaixo:
· Atribuições e responsabilidades da Presidência, conforme o artigo 12 do Decre-
to Municipal 14.102/01, normas do SNUC e proposta do Plano de Manejo:
? Presidir o Congeapa, cumprindo e fazendo cumprir seu regimento interno; ? 
Garantir a participação dos conselheiros e o cumprimento da pauta, credencian-
do pessoas e entidades para participação nas reuniões; ? Proclamar o resultado 
das votações; ? Encaminhar os casos não previstos no regimento interno para 
deliberação do
plenário do Conselho; ? Tratar da publicação dos atos do Conselho no Diário Ofi-
cial do Município e em outros meios de comunicação; ? Encaminhar a instalação 
de Câmaras Técnicas junto ao plenário ? Assinar as deliberações e proposições 
do Conselho, encaminhando-as para os devidos fins; ? Representar o Conselho 
em atos públicos; ? Requisitar as diligências solicitadas pelos conselheiros; ? En-
caminhar a instalação das câmaras técnicas temáticas e especiais, cujos membros 
serão indicados pelo plenário do Conselho; ? Convocar reuniões extraordiná-
rias do Plenário quando necessário; ? Utilizar os princípios da precaução e do 
in dubio pro natura, em caso de empate nas votações do Conselho. ? Coordenar 
as revisões do regimento interno quando se fizer necessário; ? Mobilizar e asse-
gurar a participação da sociedade na gestão da Unidade de Conservação e nas 
revisões dos Planos de Manejo; ? Elaborar Plano de Ação de atividades por ciclo 
de gestão; ? Elaborar Relatório periódico das ações do conselho; ? Publicar atos 
normativos e procedimentais referentes aos trabalhos do Conselho; ? Constituir 
cada Câmara Técnica por um coordenador, sendo ele conselheiro, e necessário 
um titular e um suplente; ? Acumular a função de Secretário(a) Executivo(a) em 
caso de ausência ou impedimento.
Ainda, entendendo as preocupações colocadas pelo conselho, foram propostas 
atribuições para a vice-presidência que deve ser um membro eleito da sociedade 
civil organizada.
Atribuições e responsabilidades da Vice-Presidência, conforme proposto no pla-
no de manejo: ? Caberá ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impe-
dimentos e ausências. ? Elaborar as pautas de reunião conjuntamente com o pre-
sidente; ? Votar como conselheiro; ? Representar o Conselho em atos públicos, 
quando solicitado pelo Presidente; ? Sugerir reuniões extraordinárias do Plená-
rio quando necessário; ? Coordenar a elaboração do Plano de Ação de atividades 
por ciclo de gestão em conjunto com o Presidente.
Como explicitado acima, recomenda-se um novo papel à Presidência do Conse-
lho, desprovido de viés político e visando ser um facilitador, bem como garantir 
maior autonomia ao Pleno para decisão das ações, projetos, programas, planos e 
políticas relativas a APA de Campinas.
Importante ressaltar que a proposta do Plano de Manejo é de que o Gestor da 
APA de Campinas, que responderá pela presidência, seja indicado diretamente 
pelo Órgão Gestor e aprovado pelo Conselho Gestor da APA de Campinas, por 
maioria simples, em reunião extraordinária especialmente convocada para este 
fim. Propõe-se que durante o processo seletivo o candidato a gestor desenvolva e 
apresente um plano de trabalho fundamentado no Plano de Manejo para apre-
ciação do Conselho Gestor. O período de gestão deverá completar um ciclo de 4 
anos, podendo ser prorrogável por igual período. É desejável que acima desse 
ciclo a gestão seja renovada.
Ou seja, a presidência não será assumida por um cargo político, mas eminente-
mente técnico, que será aprovado pelo Congeapa. Como competências e habili-
dades necessárias o Plano de Manejo sugere que o gestor tenha: ? Capacidade 
de interlocução e comunicação com os diferentes setores presentes no território 
da APA de Campinas; ? Capacidade de interlocução e comunicação dentro da 
estrutura de governança da Prefeitura Municipal de Campinas; ? Capacidade de 
negociação, proatividade e mediação de conflitos; ? Ter competência em gestão 
de projetos; ? Ter competência em gestão de recursos financeiros e orçamentá-
rios; ? Ter competência em gestão socioambiental, especialmente com unidades 
de conservação.
Em relação à experiência e formação necessárias: ? Ter formação superior em 
pelo menos uma das seguintes profissões: Biologia, Ecologia, Geografia, Geolo-
gia, Engenharia, Agronomia, Gestão Ambiental e Arquitetura áreas afins à área 
ambiental; ? Ter pelo menos 3 anos de experiência comprovada, preferencial-
mente, em trabalhos socioambientais relacionados às unidades de conservação ou 
à gestão ambiental; ? Ter experiência comprovada com gestão de pessoas; ? Ter 
experiência comprovada com gestão de projetos.
Sendo assim, entendemos que a proposta do Plano de Manejo em relação à pre-
sidência do Conselho, que inclusive corrobora com o entendimento do Ministério 
Público, se ajusta à legislação federal, mas confere pouco poder à presidência 
vinculada ao gestor da UC, não trazendo prejuízo à continuidade da participação 
da sociedade civil na gestão da APA.
Em relação ao item 3.2.1 do Plano de Gestão, na qual são recomendadas algumas 
ações, inicialmente corrigimos que o referido item trata da Organização adminis-
trativa, material e financeira da APA de Campinas e não do CONGEAPA confor-
me citado na pergunta. A indicação do termo “recomendar” é porque não cabe 
ao Plano de Manejo criar estrutura administrativa.
5. No PUOT, Título IV Capítulo I: Pela permanência da nomenclatura diferen-
ciada
EX: Zona MISTA 1-APA conforme instituído pela lei 10850 e mesmo que alinha-
da as zonas traçadas na LUOS do restante do município, desde que sem prejuízo 
ao meio ambiente da APA. Toda legislação urbanística foi feita com diferencial 
do resto do município???
Resposta 1: Sim, toda a legislação urbanística proposta ao território urbano da 
APA de Campinas possui um diferencial do restante do município, em termos de 
parâmetros de adensamento e de preservação ambiental. Apenas a nomenclatura 
de Zona ZR ou ZM 1 APA está em discussão no momento e a minuta do Projeto 
de Lei será alterada assim que definido.
6. Onde podemos acrescentar na lei ou na portaria do P.M. que os três empre-
endimentos que entraram com liminar tem que se adequarem às normativas do 
P.M., devido a Ação Civil e por ainda não estarem aprovados pela PMC.
Resposta: Por tratar-se de solicitação que demanda análise mais jurídica do que 
técnica, informamos que solicitamos parecer da Secretaria Municipal de Assun-
tos Jurídicos, por meio do protocolo SEI 2019.00005092-41, e que tão breve te-
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nhamos a resposta, encaminhamos à Presidência para ciência.
Gostaríamos de ter um prazo da resposta da SMAJ para tomadas de providên-
cias cabíveis.
Resposta réplica: Segundo conversa com a Secretaria de Assuntos Jurídicos é 
possível um retorno ainda essa semana.
7. Que haja um destaque sobre a inaplicabilidade do artigo 2 da lei 8161/94 e 
que nestes três empreendimentos já seja aplicado esta proibição. Premissas = 
proposição, ideia, queremos sim um artigo na lei 10.850 que seja claro a proibição 
desta aplicação do art.2 da referida lei de expansão urbana. Lembro que o Dr. 
Hildebrando Herrmann me explicou que esta era a brecha existente...
Resposta 1: Conforme item 2.5 Premissas para o ordenamento territorial do vo-
lume referente ao Zoneamento (pg. 58-59), consta como premissas para o períme-
tro rural, visando a garantia das funções ecológicas, a conservação da biodiversi-
dade e a produção de água na APA:
Proibição de expansão do perímetro urbano na APA de Campinas, definido pela 
Lei 8.161/94 de 16 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o perímetro urbano 
do município de Campinas e dos seus distritos e dá outras providências. Também 
fica proibido na APA de Campinas a aplicação do art. 2º da referida lei que pos-
tula que: “Na hipótese do imóvel não abrangido, em sua totalidade, pela linha 
perimétrica prevista no artigo 1º., poderá o mesmo ser incluindo na zona urbana 
desde que 70% (setenta por cento) de sua área esteja nela contido”.
Além disso, na minuta do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, que DISPÕE 
SOBRE OS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NAS ÁREAS 
RURAIS E
URBANAS DA APA MUNICIPAL DE CAMPINAS, encaminhada ao Congeapa 
em 21 de janeiro de 2019, consta no Anexo II, como PROIBIDO PARA TODA A 
APA A EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO. Dessa forma, entendemos es-
tar bem claro que não há possibilidade de expansão do perímetro urbano na APA. 
No entanto, assim como a solicitação anterior, foi requerido parecer da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, por meio do protocolo SEI 2019.00005092-41, 
e tão breve tenhamos a resposta, encaminharemos à Presidência para ciência.
Gostaríamos de ter um prazo da resposta da SMAJ para tomadas de providên-
cias cabíveis.
Resposta réplica: Segundo conversa com a Secretaria de Assuntos Jurídicos é 
possível um retorno ainda essa semana.
8. No PUOT Título II - Capítulo V no parágrafo único ao invés de com MA-
NIFESTAÇÃO do CONGEAPA SUBSTITUIR POR COM APROVAÇÃO DO 
CONGEAPA.
Resposta 1: O Capítulo V refere-se às Atividades e Empreendimentos Proibidos 
no Imóvel Rural, contemplando apenas o Art. 10º e seu parágrafo único, confor-
me transcrito abaixo:
Art. 10º Ficam proibidos as atividades e empreendimentos não compatíveis com 
as características ambientais e objetivos da APA Municipal de Campinas, con-
forme Anexo II.
Parágrafo Único - As atividades e empreendimentos não abarcados pelo Anexo 
II serão dirimidos pela SVDS, com manifestação do CONGEAPA e do Órgão 
Gestor da APA Municipal de Campinas.
O pleito da Presidência refere-se à substituição”, de “manifestação” por “aprova-
ção” e neste sentido, entendemos que a terminologia adequada seria deliberativo, 
conforme atual natureza jurídica do Conselho.
Deliberativo mudar para deliberação
Resposta réplica: De acordo.
9. e tb No Capítulo IV art. 9 está incorreto o anexo II pois este é de atividades 
proibidas, cadê o anexo com as atividades compatíveis conforme anuncia o ar-
tigo??? Resposta: Art. 9º Ficam incentivadas as ações desejáveis e compatíveis 
com os objetivos da APA Municipal de Campinas, conforme Anexo II, para as 
quais serão criados ou readequados instrumentos específicos de disseminação e 
fomento, por meio da atuação conjunta entre órgãos públicos e agentes privados.
Resposta 1: Procede e será feita nova redação. Texto Proposto para atender e 
corrigir o item 9. Art. 9º Ficam incentivadas as ações desejáveis e compatíveis 
com os objetivos da APA Municipal de Campinas definidos em seu Plano de Ma-
nejo, para as quais serão criados ou readequados instrumentos específicos de 
disseminação e fomento, por meio da atuação conjunta entre órgãos públicos e 
agentes privados.
10. no Título III Capítulo II Das permissões Especiais tanto o LAC como CIS 
criam guetos que do ponto de vista socioambiental é indesejável para a APA....
De onde surgiu essa demanda?? Temos que discutir....
Resposta 1: A proposição de LAC e CIS vem da uniformização do entendimento 
do controle do território urbano do restante do território municipal. Estes instru-
mentos estão disponíveis na LPOUS e devem ser replicados na APA de Campinas. 
Não obstante, alteramos parte da proposta ao exigir, na APA, que os fechamen-
tos dos loteamentos/bairros/ruas não interrompam o fluxo gênico, não isolem as 
APPs nem os fragmentos florestais. Complementando, a situação dos loteamen-
tos fechados não surgiu, dentre os produtos dos grupos, como item a ser proibido 
durante as oficinas com a população (nem mesmo na de zonamento-http://campi-
nas.sp.gov.br/arquivos/meioambiente/rel_oficina_zoneamento_10_11_2017.pdf).
No P.M. deveria ter um capítulo específico da Barragem de Pedreira, está já em 
licenciamento durante a elaboração do P.M. Veja que a Área Diretamente Afe-
tada (ADA) e Área Indiretamente Afetada (AID) da Barragem de Pedreira no 
Rio Jaguari, dentro dos limites da APA não são mencionados no PM. O ETM 
emitido em 2015 pela SVDS tem validade até 01/12/2017. O Diagnóstico da APA 
foi finalizado após a emissão desse ETM, portanto ele deve ser atualizado com 
as diretrizes que constam no PM. Serão quase 300 ha de ADA dentro da APA, a 
Mata Córrego da Linde, considerada um dos hotspots da APA e listada como um 
dos 15 fragmentos principais, será alagada sem previsão de Mitigação, a CAM 10 
será alagada sem previsão do novo acesso a região, pressão de desenvolvimento 
com a nova atividade a ser instaurada, os esportes náuticos,etc.
Alguns Programas Específicos indicados:
Sobre os impactos negativos da implantação da barragem de Pedreira: como 
impactos na fauna, estradas rurais, uso e ocupação da terra posteriormente a 
barragem.... Resposta: Os impactos ambientais provenientes da implantação 
da Barragem de Pedreira (tanto os positivos quanto os negativos) são tratados 
oportunamente durante o processo do licenciamento ambiental. O EIA-RIMA 
do empreendimento permitiu que o órgão licenciador mensure os impactos para 
a fase de Licenciamento Prévio. Para a etapa da análise e emissão da Licença 
de Instalação, o empreendedor elaborou uma série de novos estudos ambientais 
com um nível ainda maior de detalhamento - o chamado Plano Básico Ambiental 
da Barragem Pedreira (http://www.daee.sp.gov.br/sppcj/pbarev.pdf), onde estes 
e muitos outros itens foram analisados. Recomendamos a leitura do documento, 
o qual foi encaminhado via Protocolo ao Conselho. 

No que se refere ao programas específicos da área afetada da barragem Pedreira/
Campinas, vimos que este protocolo que a SVDS recomenda a leitura, foi nos 
enviados tardiamente, pois o protocolo 2019/0/1946 foi encaminhado ao CON-
GEAPA, DIA 23 DE Janeiro de 2019 e só entregue ao CONGEAPA NO dia 13 de 
Fevereiro, APÓS A AGE..
Caso o CONGEAPA tivesse este documento em mãos antes da age teríamos me-
lhores argumentos efetivos.
Por oportuno, solicitamos QUE FAÇAM UMA AGENDA para encaminhamento 
dos protocolos deste tema com celeridade.
Resposta réplica: Serão feitos os ajustes junto à Secretaria Executiva para celeri-
dade quanto ao envio dos protocolos à Presidência.
2. Reservas Legais das propriedades rurais formando um corredor ecológico con-
tínuo por exemplos e estender pelas divisas de propriedades....
Resposta: A minuta de alteração do Projeto de Lei da 10.850/01 (http://www.
campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/anexo-1-quadro-revisao-10-85001.
pdf), sugere, para o Artigo 19, dentre outros dispositivos::
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título 
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Pre-
servação Permanente, de no mínimo, 20% (vinte por cento).
§ 1º A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em con-
sideração os seguintes estudos e critérios: I - as áreas indicadas para a formação 
de corredores, pelo plano de manejo da APA II - o plano de bacia hidrográfica; 
III - o Zoneamento Ecológico-Econômico IV - a formação de corredores eco-
lógicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com 
Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida; V - as áreas 
de maior importância para a conservação da biodiversidade; e VI - as áreas de 
maior fragilidade ambiental.
§ 2º O órgão gestor da APA de Campinas deverá aprovar as áreas indicadas como 
Reserva legal, seus planos de recuperação e recomposição, bem como seus planos 
de manejo. Todos os procedimentos de registro da área no CAR, junto ao órgão 
de estado do SISNAMA, tal como preconiza a Lei 12651/2012, ficam mantidos.
Assim, no que se refere à criação de um Programa Específico sobre “Reservas 
Legais das propriedades rurais formando um corredor ecológico contínuo por 
exemplo se estender pelas divisas de propriedades....”, entendemos que, para as 
áreas a serem instituídas como Reservas Legais deverão considerar primeira-
mente as áreas indicadas para a formação de corredores, pelo plano de manejo 
da APA e que o Órgão Gestor deverá analisar a aprovar a localização, e que esta 
regra vale para toda a APA de Campinas, e não somente para o entorno da barra-
gem, entendemos não haver a necessidade de um programa específico.
Não obstante o Conselho entenda realmente necessário o programa específico, 
sugerimos que seja feita a solicitação junto ao DAEE para inclusão do mesmo, no 
PACUERA (Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
Artificial de Pedreira), que definirá um conjunto de diretrizes, propostas e ações 
objetivando desenvolver atividades de planejamento, controle ambiental e ope-
racional para compatibilizar interesses diversos em relação à utilização das suas 
águas e dos solos nos respectivos entornos, a fim de evitar degradação ambiental 
e maximizar benefícios socioeconômicos que poderão decorrer do empreendi-
mento Barragem Pedreira.
Deixamos claro que ao programa das reservas legais formando corredor ecológi-
co contínuo contem para toda a área da APA de Campinas e não somente para o 
tema Barragem/DAEE
Resposta réplica: Esse conteúdo é tratado no Programa de Biodiversidade
Após a apresentação da minuta do POUTs na AGO de janeiro mais questio-
namentos e contribuições poderão surgir. Isso é salutar para um produto final 
azeitado da PMC e o proponente no caso o CONGEAPA. Este Conselho, repre-
sentado aqui pela nova Diretoria, reconhece todo o esforço desta Secretaria em 
realizar um trabalho de excelência, por isso, não há cobranças para que o pro-
cesso se finalize com prazo estipulado pois há alguns acertos, questionamentos e 
algumas proposituras a serem feitas, e, estas contribuições ao final do trabalho 
é sinal de que estamos trabalhando juntos para fazer deste Plano “um exemplo 
único para o Brasil”.
Resposta: Esclarecemos que a minuta apresentada é sobre a futura Lei de Par-
celamento, Ocupação e Uso da APA de Campinas. Este documento é o desdobra-
mento direto do Plano de Manejo - em especial dos Parâmetros de Uso e Ocu-
pação da Terra (PUOT) mas não é parte do mesmo. Lembramos que o processo 
participativo de discussão do PUOT iniciou-se em outubro de 2017 na forma de 
manifestações por email, protocolos, reuniões presenciais com representantes dos 
diversos segmentos afetos ao tema, apresentações ao Congeapa e também foi ob-
jeto de duas audiências públicas. Portanto, a continuidade desse processo seguirá 
junto à Câmara Municipal de Campinas quando do encaminhamento da minuta 
do projeto de lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo da APA de Campinas 
à Casa Legislativa. Entendemos que a publicação de Portaria que institui o Plano 
de Manejo não é prejudicada pelos futuros encaminhamentos mencionados.
Dessa forma, cumpridas as etapas de participação popular, alinhamento com os 
Ministérios Públicos Estadual e Federal, entregue os volumes do Plano de Ma-
nejo com as alterações pós Audiências ao Congeapa e respectivas apresentações 
e respostas aos questionamentos do Conselho, bem como atualização das versões 
finais dos documentos na página do plano de manejo, a equipe técnica do Plano 
de Manejo entende que a portaria de instituição do Plano pelo Secretário do Ver-
de, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, gestor da APA de Campinas, 
pode ser publicada.
Equipe da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de elaboração e avaliação do Plano de Manejo da APA Municipal de 
Campinas e LPUOS-APA
Sobre o entendimento referente ao encaminhamento à Câmara de Vereadores e 
publicação da portaria do PM, esclarecemos que em contato com o Sr. Secretário 
Rogério Menezes, garantiu e nos deu tranquilidade para que o processo de finali-
zação do PM, que seja exaurido de todas os questionamentos e sugestões enviadas 
por este conselho.
Resposta réplica: Sim. Serão esgotados os questionamentos.
Notificamos que: analisamos e não aceitamos o Pacuera substituir um Estudo 
Específico do AID/APA da Barragem, alinhado com o conteúdo do Diagnóstico 
e Zoneamento do Plano de Manejo, que sequer foi considerado no Eia Rima da 
Barragem, apesar de ter sido pré requisito no ETM. O Estudo Específico do AID/
APA da Barragem não pode ser substituído pelo Pacuera, pois Campinas é o 
maior interessado e responsável pela preservação da APA e somos nós que temos 
de defender nossos direitos, e não terceirizar para o DAEE.
Todos os Corredores apontados no PM, relacionados ao fragmento que será ex-
tinto - Córrego do Linde, devem ser reflorestados através dos mecanismos de 
compensação da obra que impacta sobre a APA.
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Os programas previstos no Eia, serão acompanhados pelo CONGEAPA a partir 
de uma agenda específica elaborado com a SVDS e DAEE.
Resposta réplica: Conforme Protocolo 19/10/2347, segue resposta:
Sobre o Programa Específico para a AID e ADA da Barragem, pergunta-se:
1. Em que consistiria esse Programa?
2. O que o Plano de Manejo deixou de normatizar para essa área e deveria con-
templar com relação às normas e usos das atividades?
3. Quanto a mitigação dos impactos, além do que foi contemplado pelo processo 
de licenciamento o que deveria ser abordado neste Programa?
4. Qual a força que esse Programa teria para exigir eventuais ações de recupera-
ção para além daquelas já estabelecidas nas LP e LI?
5. Qual a obrigação do Estado em cumpri-las, lembrando que as licenças foram 
emitidas previamente a conclusão e publicação do Plano de Manejo?
Campinas, 27 de fevereiro de 2019
Sueli A. ThomazielloÂngela Cruz Guirao
Geógrafa, Dra.Bióloga, Dra.
Matr. 128.150-0Matr.126.182-7
Protocolo:
Interessado: CONGEAPA
Assunto: Plano de Manejo da APA de Campinas - LPUOT
PARECER TÉCNICO AMBIENTAL nº 10/19 - UC
Trata o presente Parecer de resposta a réplica apresentada pela Presidente do 
Congeapa e encaminhada por e-mail a este corpo técnico em 06 de fevereiro de 
2019, em atenção a apresentação na Minuta da LPUOT-APA Campinas.
Título II
Primeiro: não sei aonde mas poderíamos dar ênfase a não expansão urbana e a 
inaplicabilidade do art. 2 da lei de expansão urbana... Sei que aparece no zonea-
mento mas no meio de um monte de outras proibições e sem destaque... acho que 
lá também deveria estar em primeiro lugar e melhor explicado...
Este detalhe é muito importante...
RESPOSTA:
Locais do PM em que esse assunto está posto:
Tomo Zoneamento - Página 59 - item 2.5 Premissas para o ordenamento terri-
torial
“Proibição de expansão do perímetro urbano na APA de Campinas, definido pela 
Lei 8.161/94 de 16 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o perímetro urbano 
do município de Campinas e dos seus distritos e dá outras providências. Também 
fica proibido na APA de Campinas a aplicação do art. 2º da referida lei que pos-
tula que: “Na hipótese do imóvel não abrangido, em sua totalidade, pela linha 
perimétrica prevista no artigo 1º., poderá o mesmo ser incluindo na zona urbana 
desde que 70% (setenta por cento) de sua área esteja nela contido”.
Tomo Zoneamento - Página 102 - Tabela de Normativas do Zoneamento - item 
Comércio e Serviços
Expansão de perímetro urbano = PROIBIDO TODAS AS ZONAS
Tomo Zoneamento - Página 126 - item 3.3.11 - Formação de núcleos urbanos no 
rural.
O Plano de Manejo não diagnosticou a necessidade de expansão do perímetro ur-
bano, assim, a Expansão de perímetro urbano é proibida na APA toda, corrobo-
rando com o entendimento explicitado acima, consta como proibido em todas as 
zonas rurais o parcelamento do solo para fins urbanos, que caracteriza-se como 
um dos vetores de pressão na APA.
Não obstante, poderíamos inserir um artigo sobre a proibição da expansão do 
perímetro.
Cap.I Art.5 $1º o órgão gestor deverá e não poderá exigir....
O plano de produtividade agrícola substituir por exemplo para produtividade 
econômica e sustentabilidade ambiental pois sabemos que a vocação da APA não 
é mais agrícola desde 1950 mais ou menos....
RESPOSTA: O Plano de Produtividade Agrícola (PPA) está definido no artigo 
2º, inciso VI como: “planejamento do uso da terra com alocação das atividades 
agrossilvopastoris no imóvel rural, comprovando a manutenção das característi-
cas rurais da propriedade”.
Dessa forma, seria prudente para que possamos avaliar a sugestão de alteração, 
que fosse encaminhada a definição, uma vez que apenas “produtividade econô-
mica” não se relaciona estritamente com a vocação agrícola da propriedade, mas 
com outras formas de viabilidade econômica desconexas de atividades agrossil-
vopastoris. Um condomínio nos moldes de “agrovilas”,, por exemplo, poderia in-
dicar viabilidade econômica. E qual seria a definição de sustentabilidade ambien-
tal para esse caso? Retoma-se parte da discussão expressa pela ATA de reunião 
realizada junto ao Ministério Público Federal, no dia 12 de novembro de 2018, 
em que se definiu a necessidade do plano de produtividade agrícola, tal como se 
apresenta no plano de manejo:
“O MPF expôs, mais uma vez, a necessidade de que as normas que regerão a 
APA sejam capazes de impedir o fracionamento indevido de terras, bem como 
a urbanização precária de zonas rurais, por intermédio da atribuição de uso ca-
racteristicamente urbano a áreas zoneadas como rurais, tal como investigado 
no Inquérito Civil em epígrafe. Ressalta que a manutenção da produtividade da 
área rural é de interesse federal, de acordo com a Constituição, incluindo-se entre 
as atribuições do INCRA”.
Nesse sentido, tal como recomendado pelo MPF será mantido o termo Plano de 
Produtividade Agrícola (PPA) no escopo do Plano de Manejo da APA Municipal 
de Campinas, uma vez que não foram apresentadas as definições sobre os termos 
propostos para a substituição do PPA e que não contraponha o princípio concei-
tual da manutenção da produtividade da área rural.
CAp.II e III
Houve certos questionamentos como por exemplo construção de casas de colo-
nos.... acho que deve ser revisto assim como a impermeabilização até 10.000 m² 
ficou meio confuso... acho que se deixar em porcentagem só fica mais claro.
RESPOSTA: Atendendo mais uma vez a recomendação do MPF em que foi ex-
posto a necessidade de impedir o fracionamento indevido de terras bem como a 
urbanização precária das áreas rurais foi recomendado que sejam estabelecidas 
restrições construtivas para impedir, que mesmo sem o fracionamento formal, 
sejam construídas várias unidades habitacionais. Nesse sentido, entendeu-se 
que providências como a regulamentação da taxa de permeabilidade, o número 
máximo de unidades residenciais autônomas na mesma propriedade e os usos 
permitidos, proibidos e tolerados são essenciais para a manutenção do aspecto 
ambiental da APA.
O critério do número de residências veio de uma proposta para não se configurar 
condições de um futuro parcelamento irregular, abaixo do módulo mínimo, pela 
quantidade de residências criadas.
Já quanto à impermeabilização não podemos deixar apenas o critério da POR-

CENTAGEM pois há um limite máximo, dado pelos 10.000m².
Importante reforçar que tais taxas e restrições de residências unifamiliares fo-
ram definidas a partir de levantamentos e vistorias em campo observando-se a 
realidade e o contexto em que as propriedades rurais produtivas de Campinas 
encontram-se. Ademais, no caso de uma das maiores propriedades rurais da 
APA, com uma área total de 700 ha em que a taxa de impermeabilização pode 
chegar a 10%, teríamos uma área de 70ha ou 700.000m² impermeabilizados, por 
isso, a necessidade da aplicação de um teto para a impermeabilização (a título de 
exemplificação, a área impermeabilizada do shopping Parque Dom Pedro possui 
uma área de 470.000m²)
Cap. IV
Corrigir o anexo com as atividades permitidas pois o anexo II são das proibidas. 
Corrigir também o anexo com as desejáveis e compatíveis. Fazer um anexo con-
tendo permitidas, admissíveis e incentivadas juntas.
RESPOSTA: O Anexo II foi corrigido, com todos os tipos (proibidos, incentiva-
dos, permitidas e admissíveis).
O Parágrafo único não concordo pois podem implantar de forma incorreta ou 
duvidosa... tem sim que passar pela SVDS para um PTA e com aprovação do 
CONGEAPA. Não serão licenciadas atividades na área rural???
A redação do parágrafo único está assim:
“Parágrafo Único - As atividades e empreendimentos permitidos e incentivados 
independem da manifestação prévia do órgão gestor da APA Municipal de Cam-
pinas para serem desenvolvidas.”
As atividades permitidas e incentivadas já são autorizadas, independente de 
serem atividades licenciadas. Aquelas que dependem de licenciamento deverão 
passar por esse rito para a avaliação dos impactos ambientais decorrentes e suas 
mitigações.
Cap. V
Parágrafo Único: as atividades não constantes nos anexos das incentivadas e das 
permitidas serão analisadas pelo órgão gestor e se for caso de licenciamento, en-
caminhadas ao conselho gestor para sua aprovação.
RESPOSTA:
A antiga redação era:
“Parágrafo Único - As atividades e empreendimentos não abarcados pelo Anexo 
II serão dirimidos pela SVDS, com manifestação do CONGEAPA e do Órgão 
Gestor da da APA Municipal de Campinas.”
Propomos a seguinte redação:
“Parágrafo Único - As atividades e empreendimentos não abarcados pelo Ane-
xo II serão dirimidos pela SVDS, com deliberação do CONGEAPA e do Órgão 
Gestor da APA Municipal de Campinas, conforme atual natureza jurídica do 
Conselho”.
Capítulo VI
Art. 11 Corrigir Anexo II para o anexo que está faltando: permitidas, admissí-
veis, incentivadas.
RESPOSTA: O Anexo II vai referenciar apenas as atividades proibidas.
A citação no texto sobre o Anexo II será substituído “definidos em seu Plano de 
Manejo”. No corpo do Anexo II haverá uma referência citando que as normati-
vas permitidas, incentivadas e admissíveis são as indicadas na Tabela de norma-
tivas no capítulo de Zoneamento.
Art. 12..visando embasar a decisão do Conselho Gestor da APA, em vez de Órgão 
Gestor...
RESPOSTA: O CONGEAPA não decide nem aprova, por ser um Conselho e não 
órgão do poder executivo. Assim, manteremos a redação proposta:
“Art. 12 Caberá à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (SVDS), através de regulamentação específica, analisar previamente 
as propostas de implantação dos empreendimentos admissíveis caracterizados 
como uso urbano em área rural, visando embasar a decisão do Órgão Gestor 
da APA Municipal de Campinas para posterior emissão da Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo.”
$3º e no caso dos empreendimentos já existentes que não são admissíveis?? Preci-
sa citar que haverá uma fiscalização para adequações ambientais que constarão 
desta regulamentação, e as passíveis de fechamento por serem incompatíveis.
RESPOSTA: Os empreendimentos já existentes e com regularidade comprovada 
poderão permanecer conforme regra de direito adquirido. Os que não forem pas-
síveis de regularização deverão sofrer as sanções do poder público.
Título III
Art. 16
V. Moradias destinadas a EIHS para suprir demanda apresentada durante o PM 
pelo Movimento Moradia e demanda da região dos bairros Carlos Gomes..... ins-
critos na SEHAB.
RESPOSTA: A redação atual é:
“V - Moradias destinadas à EHIS para suprir demanda habitacional, conforme 
Programa de Habitação do Plano de Manejo.”
No Programa de Habitação do Plano de Manejo foi referenciada a lista do 
MMCC apresentado por seus integrantes durante a sua elaboração. Entendemos, 
dessa forma, que o pleito da presidência está contemplado
Art. 23 Toda área verde do parcelamento... não pode ser cercada...
Nestes artigos específicos das áreas verdes dos empreendimentos foram contem-
plados as considerações do Ramasco do Santa Floresta??
RESPOSTA: Entendemos que sim.
E os outros artigos da subseção dos parâmetros construtivos?? Poderia me apon-
tar quais são diferentes do resto da cidade??? Temos que ter os diferenciais do 
resto do município?
RESPOSTA: Todos os seguintes parâmetros são mais restritos que no resto da 
cidade: o lote mínimo é maior e o lote máximo é menor, o coeficiente de aprovei-
tamento e a taxa de ocupação são menores, as áreas permeáveis mínimas dos lotes 
e dos parcelamentos são maiores e o gabarito
Tem como exigir que os empreendimentos novos e os antigos coloquem na entra-
da uma placa dizendo estar numa APA, citando a lei de criação, portaria do PM 
e PUOT?? Seria interessante....
RESPOSTA: entende-se que a proposta é aumentar o número de placas públicas 
sobre esse assunto, subsidiadas pelos novos empreendimentos. No entanto deve-
-se observar que essa indicação deve estar associada a ação de comunicação con-
templada no Programa de Educomunicação sobre a existência de uma identidade 
visual e comunicação da APA. Portanto, os novos empreendimentos ao alocar as 
placas informativas deverão observar a recomendação para isso. A forma como 
essa contrapartida será solicitada deverá ser regulamentada pelo programa de 
gestão citado.
Título IV
Depois da Subseção I acho que cabe um artigo falando das atividades hoje exis-
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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 


