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do COMDEMA, COM O SEGUINTE TEOR: RESOLUÇÃO COMDEMA CAMPI-
NAS Nº 01, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 - INSTITUI, NO ÂMBITO DO COM-
DEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS, O 
FAM - FÓRUM AMBIENTAL METROPOLITANO. - O Pleno do COMDEMA - 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS, reunido no dia 
27 de setembro de 2018: CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual (São Pau-
lo) nº 870, de 19/06/2000, que cria a RMC - Região Metropolitana de Campinas e o 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas; CONSIDE-
RANDO a Lei Municipal (Campinas) nº 10.841, de 24/05/2001, que cria o COMDE-
MA e estabelece, dentre suas competências, a de “deliberar sobre planos, programas e 
projetos intersetoriais, regionais e locais, de desenvolvimento do Município em bases 
de equilíbrio social e ecológico, e oferecer contribuições para o seu aperfeiçoamento”; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual (São Paulo) nº 46.057 de 27/08/2001, que re-
gulamenta o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMC; CONSIDERAN-
DO a Lei Federal nº 13.089, de 12/01/2015 (“Estatuto da Metrópole”) que demanda, 
para a aplicação de suas diretrizes, levar-se em conta, dentre outras, “as características 
ambientais (...) e as especifi cidades dos Municípios integrantes da unidade territorial 
urbana”; CONSIDERANDO o Decreto Municipal (Campinas) nº 19.176, de 
13/06/2016, que em seu art. 8º inc. XII estabelece competir à Presidência do COMDE-
MA “articular estratégias de atuação conjunta para qualidade do meio ambiente e ges-
tão ambiental com outros conselhos ou órgãos públicos ou privados, bem como com 
órgãos ambientais da Região Metropolitana de Campinas, do Estado ou da União”; 
CONSIDERANDO que o Plano Diretor do Município de Campinas (Lei Complemen-
tar Municipal nº 189, de 18/01/2018) estabelece como princípio a “articulação do de-
senvolvimento regional, que compreende o compartilhamento de responsabilidades e 
ações entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas - RMC”, com o ob-
jetivo de “promover o desenvolvimento urbano integrado, na busca de soluções para 
questões de interesse comum”; CONSIDERANDO que a questão ambiental não res-
peita divisas municipais, transcende o interesse local e é o único tema que efetivamen-
te interage com os demais temas das gestões públicas local e regional; CONSIDE-
RANDO, fi nalmente, ser conveniente e oportuno que esta articulação regional 
efetivamente aconteça para que a experiência do Município de Campinas de garantir 
uma atenção ambiental na produção do desenvolvimento local possa espraiar-se para 
as demais 19 cidades que atualmente compõem a Região Metropolitana de modo a 
tornar a preocupação com o Meio Ambiente um comportamento uniforme da gestão 
pública em toda a RMC; RESOLVE: Art. 1º. - Instituir, no âmbito deste COMDEMA 
- Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, o FAM - FÓRUM AMBIEN-
TAL METROPOLITANO destinado à articulação de conselhos ambientais locais.Pa-
rágrafo Único: O FÓRUM não terá personalidade jurídica formal e terá vigência inde-
terminada. Art. 2º. - São seus objetivos institucionais: a. Identifi car e articular os 
Conselhos Ambientais de cada uma das cidades que compõem a RMC; b. Fomentar, 
facilitar, assessorar e orientar a mútua colaboração entre esses Conselhos; c. Identifi -
car as difi culdades comuns entre esses colegiados ambientais, propondo e executando 
formas de superação dessas difi culdades; d.Identifi car, na temática ambiental, aqueles 
assuntos que carecem de enfrentamento e normatização uniforme em nível regional 
metropolitano; e. Fomentar a participação da Sociedade de cada um dos diversos seg-
mentos representados nos conselhos municipais ambientais; f. Atuar na capacitação 
básica de pessoas físicas, de instituições da Sociedade Civil Organizada e de membros 
de órgãos públicos ambientais de modo a facilitar a atuação com qualidade nos cole-
giados ambientais; g. Conquistar participação institucional permanente da RMC nos 
colegiados ambientais estaduais (central, temático e assemelhados) e nacional; Art. 3º. 
- Para atingir seus objetivos, o FÓRUM deverá reunir-se trimestralmente em forma de 
rodízio geográfi co (de modo a contemplar todas as cidades da RMC) e poderá: a. 
Promover discussões sobre os diversos aspectos ambientais de interesse comum e de 
relevância metropolitana; b. Realizar eventos de aprimoramento e atualização técnica 
na temática ambiental, visando capacitação e qualifi cação de seus atuais e de futuros 
membros ou de meros interessados em participar desses colegiados ambientais; c. 
Consolidar as propostas consensuadas, dando-lhes publicidade por meio dos respecti-
vos Diários Ofi ciais e em meio eletrônico. d. Empenhar-se para que a Sociedade Civil 
Ambiental Organizada de cada uma das cidades da RMC tenha efetiva participação no 
FÓRUM, como observadora dos trabalhos e com direito à voz; e. Colaborar com a 
gestão ambiental local e regional, prestando assessoria técnica não apenas aos Conse-
lhos locais como, sob demanda, aos gestores ambientais; f. Analisar e atender, quando 
possível, demandas dos Conselhos Ambientais locais, desde que coincidentes com os 
objetivos da criação do FÓRUM; g. Articular-se com a FECONDEMA - FEDERA-
ÇÃO NACIONAL DOS CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE para, identifi cados 
objetivos comuns, visar a mútua colaboração para atingi-los. Art. 4º. - O FÓRUM será 
coordenado pelo COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, 
com o convite de participação estendido aos conselhos municipais dos municípios 
membros da Região Metropolitana de Campinas - RMC que, como membros, terão 
voz e voto. Parágrafo Primeiro - Poderão ser convidados a participar do FÓRUM, com 
direito a voz (sem voto) os gestores ambientais das cidades que compõem a RMC, 
empresas com vocação ambiental em qualquer de suas vertentes, instituições ambien-
tais públicas ou privadas e entidades ambientais da RMC ou de fora dela. Parágrafo 
Segundo - Por designação do Presidente do COMDEMA, a Secretaria Executiva do 
FÓRUM poderá ser atribuída à Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, ou outra 
que venha a substituí-la ou mesmo a outro conselho, entidade, instituição ou órgão. 
Art. 5º. - Os relatórios de atividades do FÓRUM deverão ser periodicamente apresen-
tados ao Plenário do COMDEMA (preferencialmente na reunião que encerra cada 
semestre) e, após, encaminhados ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 
para ciência e providências eventualmente cabíveis. Art. 6º. - Por demanda de qual-
quer de seus membros, poderá o FÓRUM ser regido por Regimento Interno aprovado 
pela maioria de seus membros em reunião especialmente designada e monotemática. 
Art. 7º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Campinas, 27 de 
setembro de 2018 - JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO) - PRE-
SIDENTE DO COMDEMA/CAMPINAS; Passou-se em seguida à sequência da pau-
ta, com os itens “Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental” e 
“Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental; Palavra dos Conse-
lheiros”, tendo o Presidente de ambas, Dr. Carlos Alexandre Silva, informado não 
haver nada a tratar nestes assuntos; passou-se então à palavra aberta para os Conse-
lheiros, tendo-se inscrito as Conselheiras Teresa Penteado e Angela Podolski, a pri-
meira para solicitar apoio do COMDEMA para questionamentos que estão sendo en-
caminhados a diversos órgãos municipais; a segunda para solicitar apoio do 
COMDEMA para as demandas do CONGEAPA referentes ao Plano de Manejo da 
APA de Sousas e Joaquim Egídio, já que, segundo ela, os órgãos questionados, inclu-
sive Ministério Público, não têm respondido suas solicitações; foi solicitado então a 
ambas que dirijam solicitações escritas para a Secretaria Executiva do COMDEMA 
para estudo da possibilidade de atendimento; também Conselheiro Francisco pediu a 
palavra para informar que algumas reivindicações do CONSEG dirigidas ao COMDE-
MA foram atendidas e outras não e que ele insistiria nas solicitações; ele já as encami-

nhou ao Presidente do COMDEMA, que ofi ciará como de costume diretamente aos 
órgãos necessários; 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião; o Presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. Campinas, 27 de setem-
bro de 2018 - Ata elaborada e revista por João Luiz P. G. Minnicelli (Giovanni Galvão) 
- Presidente do COMDEMA 

 Campinas, 27 de setembro de 2018 
 JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO) 

 Presidente do COMDEMA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO GESTOR DA APA DE CAMPINAS - 

CONGEAPA - 25/09/2018 
  

 O Secretário Executivo do CONGEAPA solicitou ao pleno a antecipação da reunião 
e iniciou os trabalhos às 19h17 através da leitura integral do Edital de Convocação 
para a Reunião Extraordinária para formação de diretoria do Conselho Gestor da 
APA do biênio 2018-2020. Após o Secretário Executivo apresentou os integrantes 
da única chapa inscrita, sendo candidata para Presidente a conselheira da Associação 
para Sustentabilidade e Meio Ambiente - ASSUMA, Srª Claudia M. Resende Esmeriz 
Gusmão, para vice Presidente o Conselheiro da Associação de Proteção Ambiental 
- JAGUATIBAIA Sr. Pedro Rocha Lemos e para secretária de mesa a Srª Giovana 
Gramari Romano representante titular da Associação dos Proprietários Rurais da APA 
de Campinas - APROAPA. Diante de uma única chapa inscrita, o Secretário Executivo 
submeteu à votação do Pleno se o processo eleitoral iria seguir o Edital, através do 
voto secreto, ou se através de aclamação. Por decisão da maioria dos votos, o Conse-
lho deliberou a chapa eleita por aclamação. Em seguida foram concedidos 15 minutos 
para as manifestações dos integrantes da chapa denominada “Ampliando o Olhar”. A 
primeira a falar foi a Srª Claudia Esmeriz. Após foi a vez do Sr. Pedro Rocha Lemos 
expor suas ideias para a condução do CONGEAPA. Depois ele passou a palavra para 
a Srª Giovana Gramari Romana que explanou as ações que deverá executar em seu 
mandato. Na sequência foi aberta a palavra para os presentes e a drª Andrea Struchel 
da SVDS teceu elogios aos integrantes dessa chapa, e dirigindo-se à Srª Cláudia Es-
meriz enalteceu a decisão dela de assumir essa responsabilidade tendo em vista sua 
recente aposentadoria da Prefeitura de Campinas. O Secretário Executivo colocou em 
votação para o Pleno, e, por aclamação, a chapa “Ampliando o Olhar” foi eleita para 
compor a Diretoria do Conselho Gestor da APA Campinas para o biênio 2018-2020 
com a seguinte disposição: Presidente: Claudia Maria Resende Esmeriz Gusmão,Vice-
-Presidente: Pedro Rocha Lemos e Secretária: Giovana Gramari Romano. O Sr. Carlos 
Gregio informou que a posse dessa diretoria eleita dar-se-á na próxima reunião ordi-
nária do CONGEAPA. Às 19h40 deu por encerrada essa reunião extraordinária e eu, 
Carlos Alberto Gregio de Oliveira lavrei a presente Ata.
 

 Campinas, 25 de setembro de 2018 
 CARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Secretário Executivo do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 RESOLUÇÃO CAMPREV Nº 04/2018 
 Republicada por incorreções da publicação de 30/08/2018 

 
 Dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos do Instituto de Previdência So-
cial do Município de Campinas - CAMPREV. 

 O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso das atribuições do seu cargo, e com fundamento no da Lei Com-
plementar nº 204, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre o reajuste dos servidores 
públicos municipais ativos e inativos e dá outras providências, resolve:

 Art. 1º Ficam reajustados em 2,79% (dois inteiros e setenta e nove centésimos por 
cento) os padrões salariais e as demais parcelas remuneratórias dos cargos e empregos 
públicos a partir do mês de novembro de 2018.

 Parágrafo único. Fica assegurado o reajuste previsto no  caput  deste artigo aos pro-
ventos dos servidores inativos e aos benefícios dos pensionistas do Instituto de Previ-
dência Social do Município de Campinas - CAMPREV, excetuando os aposentados e 
pensionistas da Câmara Municipal que terão seus reajustes de acordo com disposição 
própria. 

 Art. 2º Fica reajustado em 10,45% (dez inteiros e quarenta e cinco centésimos por 
cento) o valor do auxílio-refeição para os servidores da ativa com jornada de trabalho 
igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais a partir de 1º de maio de 2018.

 Art. 3º Fica reajustado em 14,76% (catorze inteiros e setenta e seis centésimos por 
cento), a partir de 1º de maio de 2018, o valor do auxílio nutricional instituído pela 
Lei nº 14.630, de 19 de junho de 2013, e modifi cado pela Lei Complementar nº 72, 
de 13 de junho de 2014, concedido aos aposentados e pensionistas com proventos e 
pensões não superiores a três vezes o menor vencimento previsto na Lei nº 12.985, de 
28 de junho de 2007.

 Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se ne-
cessário.

 Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de maio de 2018, quando expressamente previsto.

 Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 07 de novembro de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 
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