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 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2016000324 
 Interessado: Espaco Corpo Studio 
Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da 
data desta publicação, os documentos correspondentes aos itens 4 e 5 do Anexo III-A-I 
do Decreto 18.705/15.
Também, solicita-se esclarecimento quanto à dominialidade do imóvel e a relação do 
locatário com a empresa Espaco Corpo Studio.
Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: maria.siviero@campinas.
sp.gov.br
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2016/10/7113 
 Interessado: Jodil Empreendimentos e Participações Ltda. 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável convo-
ca o interessado acima identifi cado a comparecer à Coordenadoria de Fiscalização Am-
biental no prazo de 30 (trinta) dias para ciência dos encaminhamentos deste processo.
Agendar através do telefone (19) 2116-0419.

 Campinas,   05 de Abril   de 201  6 
HELOÍSA FAVA FAGUNDES

Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0 

  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação nº 2016000213
Interessado: Soedil Soteco Edificações LTDA 
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 documentos e correções abaixo elencados. O não atendimento aos 
itens dentro do prazo estabelecido é passível de indeferimento da solicitação:
a) Laudo de Caracterização de Vegetação - Compatibilizar área permeável com a in-
dicada no projeto arquitetônico;
b) Memorial de drenagem - Ajustar conforme a necessidade;
c) Planta Urbanística Ambiental - Compatibilizar área permeável com a indicada no 
projeto arquitetônico;
d) Projeto de Drenagem do empreendimento - A área utilizada como impermeável não 
satisfaz a indicada pela diferença entre área do terreno e área permeável do projeto ar-
quitetônico (9.244,46 - 2.085,44 = 7.159,02 m²). Compatibilizar área permeável com 
a indicada no projeto arquitetônico e redimensionar o reservatório de águas pluviais;
e) Ficha(s) informativa(s) referente à área total do terreno;
f) Apresentar ART referente ao projeto de drenagem defi nitiva.
Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513.
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2016000064 
 Interessado: ENGREASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAMPINAS LTDA EPP  
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) dias:
- Incluir no sistema LAO todas as matérias primas utilizadas, bem como todos os resí-
duos gerados no desenvolvimento do processo produtivo da empresa.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. 
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2015000258    
 Interessado:   APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA    
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) dias:
- Cópia do carnê do IPTU;
- Retifi cação do Layout, de modo a contemplar a disposição física dos equipamentos 
em planta baixa.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 Engenheira Ambiental 

 CONVOCAÇÃO   
 O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
da Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a 
população, conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DO VERDE, contendo 
Diagnóstico, Prognósticos, Programas e Ações a ser realizada:
DATA: 05/05/2016
HORÁRIO: início às 18:00 e término às 21:30
LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP

 REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DIS-
CUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DO VERDE/ PLANO MUNICIPAL DA MATA 

ATLÂNTICA 
A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 05 de maio de 
2016, com início às 18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na 
Avenida Anchieta, nº 200, Centro, Campinas/SP
 OBJETIVO 
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil 
nos atos e diretrizes que devem nortear a Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, 
visando promover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre 
as questões relevantes relacionados ao Plano Municipal do Verde.
Os estudos técnicos (Diagnóstico, Prognóstico e Programas e Ações) que baseiam a 
proposta encontram-se disponibilizados na página da Secretaria Municipal do Verde, 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável desde 05 de abril de 2016, momen-
to no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através dos meios de comunicação 
pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao tema), órgãos 
ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que a conservação e 
a recuperação ambiental são temas de interesse público e coletivo, oportunidade pela 
qual faz publicar o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir se-
gurança jurídica ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo res-
ponsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, infor-
mações, sugestões ou críticas concernentes à proposta do Plano Municipal do Verde.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 05 de maio de 2016, às 18h00min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco Bradesco).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição da Secretaria Municipal do Verde, 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e debates orais, na forma discipli-
nada neste regimento, sendo facultada apresentação de perguntas escritas e manifes-
tações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvi-
mento Sustentável, na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos 
e dos debates, nos termos defi nidos neste Regimento.
§ 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, aos 
servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das partes 
com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito do 
responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
VII - Organizar os pedidos de réplica;
VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere neces-
sário ou útil;
X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
§ 2° São deveres do Presidente:
I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou 
propostas apresentadas pelos partícipes.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
I - exposição da proposta do Plano Municipal do Verde;
II - oitiva dos presentes para manifestação;
III - debates;
IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
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ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
§ 2° Após, será dada palavra aos técnicos da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável que poderão expor seus temas durante o 
tempo máximo de 60 (sessenta) minutos, prorrogáveis mediante autorização do presi-
dente da Audiência, se necessário.
§ 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
§ 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
§ 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
§ 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
§ 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o presi-
dente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site da 
Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
CAPÍTULO II
DA PUBLICIDADE
Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações, representações profi ssionais com notória atua-
ção na área de conservação, recuperação e gestão de Áreas Verdes, assim como em-
presas, associações ou entidades civis, observada a pertinência temática, para compa-
recerem na qualidade de convidados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de co-
municação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de rea-
lização.
Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao gerenciamento integrado das Áreas Verdes no âmbito 
do Município de Campinas.
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde,Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 Notifi cação 
  PROTOCOLO: 2011/10/8524 
 INTERESSADA: ALCANA DESENVOLVIMENTO IMOB. LTDA. 
O Diretor do Departamento do Verde, no uso de suas atribuições legais, após analisar 
o  Protocolo 2015/10/32146 , já anexado ao Protocolo em epígrafe, vem pelo presente 
 NOTIFICAR  a Interessada de que  INDEFERIU  os pedidos encartados sob os núme-
ros 6.1 e 6.2, por falta de amparo no ordenamento jurídico aplicável ao caso, devendo 
a Interessada cumprir efetivamente o plantio de 375 e 560 árvores nativas respecti-
vamente em até 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de lhe ser aplicada as sanções 
consignadas no Compromisso Ambiental fi rmado com a SVDS.
Outrossim, os itens 6.3, 6.4 e 6.5 também não foram executados conforme as normas 
técnicas e exigências previamente apresentadas pela SVDS à Interessada, de acordo 
com o Parecer Técnico Ambiental nº 018/16 - BAV, cujos termos deverão ser aten-
didos e cumpridos também em até 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de lhe serem 
aplicadas as multas consignadas no Compromisso Ambiental fi rmado.
 

 Campinas, 04 de abril de 2016 
 MARCOS ROBERTO BONI 

 Diretor de Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável - mat. 125.231-3 - SVDS/PMC 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 
24/02/2016   

 Ata da 168ª Reunião Ordinária do COMDEMA realizada aos  24 de fevereiro   de 2016 
 (quarta-feira), com início às 14:00 horas e término às 17:00 horas, no município de 
Campinas, no CEPROCAMP - sito à Av. 20 de Novembro 145 - centro, anexo à es-
tação cultura, com a presença dos Conselheiros:  Andrea Cristina de Oliveira Stru-
chel  (SVDS),  Fabíola S. Freitas Paulucci  (SEMURB),  Ivanilda Mendes  (SMS), 
 Ricardo O. Munhoz  (CEASA),  Davi Oliveira Marcelino  (SME), Sebastião Carlos 
Torres  (SANASA),  João Batista Meira  (FJPO),  Carlos Alexandre Silva  (Consóri-
co PCJ),  Antonio Carlos Bordignon Jr e Adonai G. Pinto  (CETESB),  Janaina F. 
Fontebasso e Camila Alonso dos Santos  (UNICAMP),  Fábio de Almeida Muzet-
ti  (PUCC),  Márcia  Rosane Marques  (Sindicato Rural),  Pia Gerda Passeto  (OAB), 
 Jorge Antonio Mercanti  (CIESP),  Welton Nahas Curi  (HABICAMP),  Stênio Ar-
mando Tokumoto de Almeida  (SINDUSCON),  Celso Rodrigues  (SEESP),  Ari Vi-
cente Fernandes  (SASP),  Alan Silva Cury  (IAB),  Ednardo Nunes Magalhães e 
Geraldo Eleutério Moreira  (CRECI),  Maria Rodrigues Cabral  (Resgate Cambui), 
 José Luis Vieira Müller  (Inst. Jequitibá),  Rodrigo Hajjar  (ANUBRA),  José Fur-
tado  (Campinas Sustentável),  Elizandra R. B. De Souza  (Macrozona 1) , Mário O. 
Cencig  (Macrozona 3),  João L. P. G. Minicelli  (Macrozona 4),  Francisco Augusto 
de Souza  (Macrozona 06),  Luiz Cândido de Souza  (Macrozona 7) e os cidadãos:  
Ana Luiza Beraldo, Vânia Lando, Walquiria Sonati, Teresa Penteado, Gilson Vi-
lela Reis e Geraldo Daniel Alves Bossa.  Constatado o quórum, o presidente  Carlos 
Alexandre  deu por aberta a 168ª reunião ordinária do COMDEMA e iniciou a leitura 
da Convocação publicada no D.O.M. com a seguinte ordem do dia: 1. Boas vindas 
aos Conselheiros eleitos para Biênio 2016-2017; - Apresentação das chapas e Eleição 
Presidência: 10 minutos; - Apresentação da plataforma por chapa e Pleito de Votação 
Nominal: 30 minutos; - Posse Chapa Vencedora.
2. Aprovação da Ata da 167ª Reunião Ordinária do COMDEMA. 3. Atualização sobre 
o status dos Planos do Verde e de Recursos Hídricos e da participação da SVDS no 
processo de Revisão do Plano Diretor e da LUOS. 4. Fala Presidência e Secretaria 
Executiva;

5. Fala Conselheiros. O presidente iniciou com a votação da ata da 167ª reunião or-
dinária e foi aprovada com 12 abstenções e com a observação de se acrescentar as 
correções da SVDS e da Saúde. O presidente  Carlos Alexandre  solicitou que se cons-
tasse em ata a necessidade de apoio à secretária executiva do Conselho por parte da 
SVDS com o aporte de RH para as diversas tarefas assumidas junto aos 4 Conselhos 
da Secretaria. A Conselheira  Andrea  disse que um dos investimentos da SVDS é o 
fortalecimento dos Conselhos e, neste sentido, quando da estruturação da SVDS foi 
criada uma Coordenadoria de apoio aos Conselhos. Disse que a servidora pública que 
apoia diretamente o COMDEMA é a  Janete  mas que porém, não está sozinha, ou seja, 
quando há a necessidade de apoio jurídico temos o  Dr. Paulo Estopa , que contribuiu 
nas eleições do referido colegiado e também a Dra.  Ana Luiza Beraldo  que auxilia 
nas questões de Licenciamento Ambiental. Disse que a SVDS faz questão de ter um 
técnico da Secretaria nas reuniões do COMDEMA, para auxiliar nas questões de dú-
vidas e esclarecimentos aos Conselheiros, a exemplo do  Guilherme Lima  que, jun-
tamente com a equipe do Gabinete da SVDS e DVDS estão presentes na reunião para 
expor os Planos Ambientais do Verde e de Recursos Hídricos. O presidente colocou 
em votação a inversão de pauta para o item 4, fala dos conselheiros e foi aprovada por 
2 votos contrários e 3 abstenções. O Conselheiro  Furtado  reiterou o pedido de vinda 
dos Secretários de Serviços Públicos e de Trabalho e Renda ao Conselho, cuja moção 
fora aprovada pelo pleno a fi m de falarem sobre as cooperativas e o estágio do trabalho 
das mesmas e também para falarem sobre o Delta. O prof.  Mario  disse que houve a 
reunião do PROAMB que é o Fundo Municipal onde ele representa o COMDEMA e 
disse que o Fundo tem se estruturado e fi cado cada vez melhor na sua gestão. Falou 
que tem um volume de ações bem extenso e uma metodologia de acompanhamento 
bem organizada. Completou dizendo que é importante os conselheiros saberem os 
projetos e que mais ou menos no Fundo tem R$12.000.000,00 (doze milhões) de re-
ais e uma quantidade importante de projetos em andamento e que entende ser muito 
importante os conselheiros saberem como o Fundo funciona. Outra informação dada 
foi que trouxe uma série de publicações sobre meio ambiente que deixou à disposição 
dos conselheiros para poderem levar consigo. O presidente então passou para a pauta 
da Eleição da Chapa da Presidência do Conselho para o Biênio 2016-2017 Esclareceu 
que os membros tripartite do Governo já receberam um ofício com a indicação dos 
seus representantes, e que estamos fazendo uma correção à luz da legislação para a al-
teração da Lei do COMDEMA pois no passado, tínhamos uma composição do Conse-
lho diferente do que a Lei efetivamente estabelecia e principalmente por orientação do 
Ministério Público. Então se dirigiu à ex conselheira  Walquiria Sonati , representante 
da Secretaria de Relações Institucionais e disse que em virtude de se necessitar fazer 
a alteração da Lei para que seja feita a composição do Conselho ela não está como 
Conselheira. Disse que toda discussão foi feita com a Secretaria de Assuntos Jurídicos 
da PMC e um dos primeiros itens da nova presidência será o encaminhamento da 
revisão da lei do COMDEMA. A seguir, leu o item do Regimento Interno na Seção 
V - Posse e em seguida deu posse aos conselheiros presentes. O novo COMDEMA 
terá a seguinte representação: 
 SEGMENTO EMPRESARIAL
 1° Titular - HABICAMP - Associação Regional da Habitação 
Representante: Welton Nahas Curi
Suplente: Francisco de Oliveira Lima Filho 
2º Titular - SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
São Paulo 
Representante: Stênio Armando Tokumoto de Almeida 
Suplente: Luiz Cláudio Minitti Amoroso 
Suplente - CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
Representante: Jorge Antonio Mercanti 
Suplente: Stefan Rohr
Suplente - SECOVI - Sindicato das Empresas de Compra, Venda Locação e Adminis-
tração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Mistos do Estado de São Paulo 
Representante: Marcelo Coluccini de Souza Camargo 

 SEGMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
1° Titular - IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil 
Representante: Alan Silva Cury
1° Suplente: Plínio Márcio Braz 
2° Suplente: Débora Pinheiro Frazatto 

2° Titular - CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
Representante: Ednardo Nunes Magalhães 
Suplente: Vilma Batista Lopes 
Suplente: Geraldo Eleutério Moreira

 SEGMENTO SINDICAL TRABALHADORES 
1º Titular - SEESP - Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 
Representante: Celso Rodrigues
Suplente: Luiz Carlos de Souza 

2° Titular - SINTPq - Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia 
Representante: Austregésilo Eustáquio Gonçalves 
Suplente: Maria Filomena Cassia de Jesus dos Santos 

Suplente - SASP - Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo
Representante: Ari Vicente Fernandes 
Suplente: Cíntia Teixeira Zaparoli 

 SEGMENTO AMBIENTALISTA  
1° Titular - Movimento Resgate Cambuí
Representante: Teresa Cristina Moura Penteado
Suplente: Maria Rodrigues Cabral
Suplente: Joana Penteado Dias da Silva Silveira
2º Titular - Instituto Jequitibá 
Representante: José Luis Vieira Müller
3º Titular - ANUBRA - Associação das Nações Unidas 
Representante: Rodrigo Hajar 
4º Titular - ICS - Instituto Campinas Sustentável 
Representante: José de Mendonça Furtado Neto 
Suplente - CDI - Comitê para Democratização da Informática 
Representante: Alcino Vilela Ramos Junior

 SEGMENTO MACROZONAS  
Macrozona 1
Titular: Sociedade Civil Caminhos San Conrado 
Representante: Elizandra R. Benites de Souza
Suplente: José Carlos da Silva Valle
Suplente: Antônio Carlos Coral 


