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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Declaro  aberta  a  audiência
pública — Cadê a audiência pública? É a 11ª Audiência Pública… está no projeto… Me
desculpem, está bom? 11ª, achei —, 11ª Audiência Pública, através do Sistema de
Deliberação Remota, a fim de debater o PLC 24/2021, Processo 233.697, que está em
minhas mãos, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre os procedimentos,
critérios e normas para a fiscalização ambiental no município de Campinas.

Mais uma vez cumprimento a todos os presentes, sem citar nomes, e já passo a
palavra  para  o  secretário  Rogério  Menezes,  e  depois  a  Heloísa,  de  acordo  com a
orientação de vocês, a organização de vocês, para que seja feita a apresentação da
proposta, como fora feito nas audiências anteriores. E após a exposição do secretário,
eu  vou  abrir  para  os  vereadores  e  para  o  público  nas  mesmas  condições:
questionamentos, réplicas e tréplicas, está bom?

Muito obrigado a todos. Secretário, à vontade, à sua disposição.

SR. ROGÉRIO MENEZES: Muito obrigado, vereador Carmo Luiz. Mais uma vez,
parabéns pela condução dessas audiências, três na sequência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Três na sequência.

SR. ROGÉRIO MENEZES: Volto a cumprimentar os vereadores: vereador Luiz
Cirilo,  vereadora  Debora  Palermo,  vereador  Paulo  Bufalo,  vereador  Cecílio  Santos,
vereador Paulo Gaspar, por estarem aí no exercício de seus mandatos acompanhando

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 18

C
M

C
T

R
A

20
21

00
01

5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 101083-6668 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=101083-6668

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 11ª Audiência Pública de 2021, realizada em 03 de maio, às 16h35,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas.

de perto aí todos os assuntos que se referem ao meio ambiente, ao futuro da nossa
cidade.

Esse projeto de lei, e aproveito aqui também para cumprimentar… esteve nos
acompanhando — embora não participasse diretamente — a nossa diretora do DVDS, a
doutora Ângela Guirao. Obrigado, Leandro, pela contribuição. Daqui a pouco vem a
nossa Heloísa Fagundes, coordenadora de fiscalização ambiental.

Esse segundo… esse Projeto de Lei 24/2021, ele é um projeto de lei que tem o
condão de  organizar  toda  a  informação  pertinente  à  legislação  ambiental  e  a  sua
fiscalização em um só projeto de lei.

Por que o que é que acontece? A gente vê muito, com dificuldades enormes a
população. As pessoas querem fazer certo, mas às vezes o fazer certo demanda ela
conhecer  a  legislação  federal,  a  legislação  estadual,  três  ou  quatro  normas  e
legislações locais.

E até pelo princípio da segurança jurídica, é fundamental no nosso olhar, e o
prefeito  entendeu  isso  e  remeteu  a  Casa  Legislativa  com  esse  fim,  que  a  gente
concentre em um só instrumento legal todas as informações.

Ali você tem que ter os princípios da fiscalização, ali você tem que entender a
fiscalização punitiva e o papel preventivo da fiscalização. Ali você tem que entender
agravantes que possam ampliar aí os valores de multas, tem que entender como isso é
dimensionado na aplicação  das  multas  e  eventuais  ajustamentos  de  condutas  que
seguem as multas.

E tudo isso para dar, de forma simplificada, sintética, e no mesmo instrumento
legal, o que por vezes está espalhado aí por mais de uma legislação, ou que depende
de quase que um curso de direito para compreender o que está acontecendo na hora
que levou uma multa ambiental.

Então, o grande fator dessa legislação, é que as nossas leis passam a ser cada
vez  mais  claras  e  consolidadas.  Assim  a  gente  fez  com  a  Lei  do  Licenciamento
Ambiental, assim a gente fez com as leis da estrutura da Secretaria do Verde e suas
atribuições, e agora a gente chega também à fiscalização ambiental, em um trabalho
muito bom feito aí a várias mãos pela coordenadora Heloísa Fagundes e a sua equipe.

Que  hoje  a  gente  tem  11  servidores  que  trabalham  na  Coordenadoria  de
Fiscalização Ambiental, e que nos últimos anos chegaram a aplicar autuações aí da
ordem de quase R$ 20 milhões.

Ninguém comemora, ninguém acha bom punir e ter que emitir uma multa, isso
não é gostoso, nenhum gestor gosta disso, nem o próprio fiscal, a gente prefere que
haja um trabalho, sim, primeiro de conscientização, de notificação. Quando as pessoas
reincidem, quando a gente vê que não há o resultado esperado da conscientização,
termina responsabilizando seja o proprietário da área, seja a pessoa que muitas vezes
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não  procurou  se  licenciar  e  age  sem  licenciamento  ambiental.  Então,  a  gente  é
obrigado a cumprir a legislação e agir.

E  a  gente  vem  fortalecendo  o  licenciamento  ambiental  com  novos
computadores,  com equipe ampliada,  com uso de tecnologia, inclusive imagens de
satélite muitas vezes, a imagem de drones, então tudo isso em parcerias que a gente
estabelece. A Heloísa tem coordenado muito bem essa questão em nosso município.

Então, vamos ouvi-la rapidamente para falar os principais pontos do PLC e a
gente passar a debater com os senhores vereadores e aqueles que nos ouvem, nos
escutam, nos assistem nas redes sociais e na TV Câmara.

Por enquanto, muito obrigado.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Boa tarde a todos.

Eu  queria  agradecer  a  oportunidade  de  estar  aqui  apresentando  o  nosso
trabalho e fazer esse debate com os senhores.

Eu ainda não estou conseguindo compartilhar minha tela, então,  Ângela, você
pode tentar compartilhar para mim, por favor? Eu preparei uma apresentação rápida
para dar início à nossa discussão.

SR. LEANDRO PRADO MARTINS SILVA: Eu posso apresentar também, Helô,
se você precisar.

SRA. ÂNGELA CRUZ GUIRAO:  Leandro, se você puder, acho que... você já
testou aí [ininteligível] acho melhor.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Então, tá. Obrigada, Leandro.

SR. LEANDRO PRADO MARTINS SILVA: Que isso.

Todos conseguem ver?

SRA.  HELOÍSA  FAVA  FAGUNDES: Está  ótimo.  Estou  conseguindo  ver
certinho.

SR. LEANDRO PRADO MARTINS SILVA: Beleza.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Pode já passar o primeiro, por favor.

Então,  rapidamente,  só para lembrar  que a fiscalização ambiental  ela  é um
princípio,  ela  está  prevista  na  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente, ela  serve  para
apurar danos, para realizar investigações ambientais  com ações corretivas e ações
preventivas.

Pode ir.
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Na fiscalização corretiva, então, ela consiste no exercício do poder de polícia,
previsto na legislação ambiental, onde o agente pode condicionar ou limitar o exercício
de direitos individuais em prol do bem comum.

Pode ir.

Já na preventiva a gente busca impedir que o dano ambiental aconteça, que é o
que o secretário disse, o que nós pretendemos na fiscalização ambiental é primeiro
impedir que o dano aconteça, primeiro fazer a prevenção antes de entrar na correção e
a  gente  faz  esses  trabalhos  através  de  ações  de  sensibilização,  com  educação
ambiental, estudo do território, monitoramento, planejamento.

Pode passar, por favor.

Então,  aqui  em Campinas como que a gente faz para aplicar  esse princípio
previsto na Política Nacional de Meio Ambiente.

Pode ir.

A gente foi criada, então, na Prefeitura, a Secretaria do Verde, e dentro da
Secretaria do Verde, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que é responsável por
realizar a fiscalização no município.

Como o secretário falou, hoje nós temos 11 servidores, a gente tem tentado
criar uma equipe multidisciplinar, então nós temos, além dos fiscais, nós somos em
oito fiscais, eu, como coordenadora, mais sete, a gente tem um chefe de setor que é
um geólogo, um geógrafo e uma veterinária.

Pode ir.

A  fiscalização  ambiental  ela  tem  uma  interface  administrativa  com  toda  a
Secretaria, então com o Departamento de Licenciamento Ambiental nós temos a  Lei
Complementar do Licenciamento e o seu decreto regulamentador, o Departamento de
Proteção e Bem Estar Animal, que também tem uma lei própria, que é o Estatuto de
Proteção e Bem Estar Animal [sic], com o seu decreto regulamentador.

E o Departamento do Verde...

Pode passar, por favor.

...que tem os planos municipais ambientais decretados, que são o do  Verde,
Recursos Hídricos, Saneamento Básico e Educação Ambiental.

Pode passar.

Além disso, a gente tem uma interface com os órgãos colegiados, que é a Junta
Administrativa  de  Recursos,  que  é  quando  a  pessoa  autuada  recorre  do  auto  de
infração e a Junta Administrativa de Valoração Ambiental, que é quando a gente vai
executar um Termo de Ajustamento de Conduta para reparar ou compensar um dano
ambiental.
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Pode passar.

Além  disso,  a  fiscalização  ela  trabalha  de  forma  intersetorial,  então  nós
participamos  de  várias...  vários  grupos,  vários  comitês  que  também  tem  suas
legislações próprias, então eu citei alguns exemplos: a operação verão, a operação
estiagem, a contenção  de invasões — pode passar, Leandro, por favor —, controle de
arboviroses, febre maculosa agora no comitê da Covid e todos esses comitês e grupos
com legislação própria. 

Pode passar. 

Nós recebemos muitas demandas tanto da Secretaria, da Prefeitura, conselhos,
Ministério  Público,  a  própria  Câmara dos  Vereadores e  o  nosso principal  ponto  de
entrada é a população. A gente recebe por mês uma média de 350 demandas, caiu um
pouquinho agora com a pandemia, mas a gente mantém uma média mais ou menos
assim, e realizamos cerca de 250 vistorias por mês. Pode passar. 

Então considerando o que eu apresentei, a quantidade de leis e de decretos...
eu  apresentei  as  municipais,  mas  também  têm  as  estaduais  e  as  federais.  E
considerando o princípio da isonomia e da segurança jurídica para proteger o agente
fiscal, o agente público, quem denuncia e quem é autuado, surgiu essa nossa proposta
da criação de uma lei complementar específica para fiscalização ambiental para que a
gente  possa  simplificar  os  procedimentos  e  deixar  tudo  condensado  em  um
instrumento único.

Então eu vou apresentar agora para os senhores os principais pontos do projeto
de lei, os principais avanços e principais mudanças. Pode passar, Leandro, por favor. 

Então um ponto importante é que a gente coloque que compete aos agentes de
fiscalização lotados no Verde, além da aplicação das penalidades municipais,  as de
âmbito  federal  e  estadual  que  nos  forem  competentes;  —  próximo  —  colocamos
também  que  são  atribuições  dos  agentes  de  fiscalização  aplicar  as  penalidades
atribuídas nos termos da lei complementar… porque hoje nós temos no município leis
conflitantes... não conflitantes, mas leis assim... a lei do licenciamento diz que só a
coordenação aplica multa; a lei da proteção animal diz que qualquer fiscal aplica a
multa.  Então  a  nossa  ideia  aqui  foi  deixar  que  todos  tenham  essa  competência
independente da penalidade que está sendo aplicada e da infração que está sendo
apurada. Pode passar, por favor. 

Nós definimos as circunstâncias atenuantes e agravantes que já existem nas
legislações federal, estadual e municipal, mas nesse PL a gente define a porcentagem
de diminuição ou de aumento do valor da multa para que não haja discricionariedade.

Então a lei federal, ela dá uma faixa de valor de multas, e a gente aqui optou,
após vários estudos e seguindo o que o Ibama faz, definir essa porcentagem nesse PL
para que fique também mais fácil para o agente autuar e para pessoa entender o que
é que está acontecendo com ela e poder recorrer. Pode passar. 

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
6 de 18

C
M

C
T

R
A

20
21

00
01

5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 101083-6668 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=101083-6668

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 11ª Audiência Pública de 2021, realizada em 03 de maio, às 16h35,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas.

Sobre as sanções, a gente deixa claro aqui o que já está previsto no texto
constitucional, que as sanções, elas são aplicadas aqui na esfera administrativa, mas
sem prejuízo da esfera cível, que é o que acontece nos Termos de Ajustamento de
Conduta e das sanções penais, e que o que a gente aplica aqui no município independe
de outras  sanções  que  possam ser  impostas  por  outras  autoridades.  Próximo,  por
favor. 

Esse ponto,  ele está colocado hoje só na lei do licenciamento, então a gente
quer que ele sirva para qualquer infração que fala que não será concedida qualquer
licença ou autorização pela Secretaria do Verde se não for comprovada a quitação dos
débitos ambientais. Próximo, por favor. 

Aqui a gente colocou uma novidade também. Hoje as penalidades de multa,
elas têm  o  valor dobrado  quando elas  estão inseridas  em  áreas de preservação ou
proteção permanente, áreas de proteção ambiental, unidades de conservação. A gente
insere aqui a questão animal, colocando como um agravante que dobra o valor da
multa o emprego de métodos cruéis no manejo de animais. Próximo, por favor. 

Aqui,  como  o  secretário  Rogério  falou,  que  a  nossa  intenção  primeira  é  a
orientação, a gente colocou um artigo para as micro e pequenas empresas de acordo
com uma lei federal, a Lei Federal 123/2006, que fala que a gente deve fazer a dupla
visita quando se tratar de uma pequena ou microempresa. Então a gente vai, orienta,
e só em uma segunda visita faz a autuação. Então a gente colocou aqui também de
acordo com o que preconiza a esfera Federal. Próximo. 

Sobre o processo administrativo, a gente liga todas as infrações apuradas pela
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, a Junta Administrativa de Recursos, que já
tem um decreto próprio  regulamentando.  Então a gente deixa claro  aqui  que,  em
primeira instância, o auto vai ser julgado por essa junta no prazo de vinte dias, ouvido
quem autuou, que poderá recorrer da decisão, em segunda instância o caso é elevado
ao secretário do Verde. 

Próximo. 

E,  por  fim,  a  gente  cria  em lei  um documento  que  hoje  nós  somos muito
demandados  pela  população,  que  é  a  certidão  ambiental,  que  é  uma  certidão  de
débitos ambientais. Muitas pessoas nos procuram querendo saber se uma área que
elas querem comprar, se um imóvel, se alguma empresa tem algum débito ambiental
e hoje nós emitimos essa certidão. Então a nossa ideia foi colocar ela legalmente sem
custo, fornecida gratuitamente ao interessado, mas já explicando como ele faz para
solicitar e como ela é emitida.

Pode passar.

Era isso o que eu queria  dizer  bem rapidamente e estou à disposição para
perguntas.
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Obrigada. 

SR. ROGÉRIO MENEZES DE MELLO: Muito obrigado, Heloísa. 

Vereador Carmo Luiz, à disposição.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado,  secretário  Rogério
Menezes. Obrigado, Heloísa Fava. Obrigado.

Eu gostaria de abrir a palavra para os vereadores. Temos  inscrito o  vereador
Paulo Gaspar, depois nós temos o vereador Cecílio Santos, e se mais algum vereador
quiser se inscrever, à disposição. 

Eu peço para o vereador fazer o seu questionamento. Eu só peço — eu sei que
não é necessário —, mas que a gente tente se manter dentro do tema porque como é
uma audiência, dá vontade de falar tudo, mas nós batemos um papo com a Heloísa,
com o Leandro, com o Rogério, tá bom? Obrigado. 

À vontade, vereador Cecílio Santos.

Vereador Paulo Gaspar, me perdoe. Vereador Paulo Gaspar, me perdoe. 

SR. VEREADOR PAULO GASPAR: Imagine. Está ouvindo bem, presidente? 

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Estou ouvindo bem,  vereador
Paulo Gaspar.

SR. VEREADOR PAULO GASPAR: Desculpa não ligar a câmera aqui, é que eu
estou em um lugar  impróprio.  Mas é  o  seguinte:  eu quero agradecer  primeiro  ao
secretário  Rogério  e  aos  demais  técnicos,  à  Heloísa  pela  exposição,  aos  colegas
vereadores. Boa tarde a todo mundo e a todos que nos assistem. 

Sobre  a  atuação,  multas.  A  gente  tem  observado,  principalmente  aqui,  na
época da pandemia, a dificuldade de você estar indo em alguns locais, seja em uma
rave, em um pancadão, seja a uma denúncia de maus-tratos de animais. Às vezes o
fiscal,  tanto  da  Secretaria  do  Verde  ou  mesmo  da  Secretaria  de  Urbanismo  nem
sempre  tem  a  Guarda  Municipal  ao  lado,  ou  vice-versa,  mediante  a  situação  que
ocorre. 

Então  a  dúvida  é  se  existe  a  possibilidade  de  um convênio  para  a  Guarda
Municipal, com a Secretaria do Verde, poder também atuar em algumas situações de
emergência onde você não tem a possibilidade de ter as duas instituições agindo em
conjunto. Não sei se deu para entender. Era isso.

SR. ROGÉRIO MENEZES DE MELLO: Obrigado, vereador Paulo Gaspar.

Eu pediria que a Heloísa, que está com a mão na massa no dia a dia,  tem
trabalhado bastante próximo, vereador, com a questão da GM… existe, inclusive, um
destacamento  da  GM  que  sempre  esteve  mais  próximo  da  questão  ambiental  e
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acompanhou várias das nossas fiscalizações. Então a Heloísa poderia falar como tem
funcionado isso. 

Existe  uma  cooperação  muito  próxima,  é  claro  que  o  momento  agora  tem
centrado a fiscalização de várias áreas da prefeitura, não poderia ser diferente, na
questão da covid-19, das aglomerações, festas clandestinas e toda essa realidade que
os  senhores  e  as  senhoras  estão  acompanhando,  mas  nós  não  deixamos,  não
paralisamos  a  fiscalização  a  respeito  de  maus-tratos  a  animais,  nós  seguimos
trabalhando com o apoio da GM e pretendemos intensificar ainda, estamos fazendo
treinamento, cursos, temos trabalhado bastante em parceria com os outros órgãos
para nos dar suporte, que sozinha a fiscalização ambiental não tem condição de agir,
muitas vezes a gente precisa até de decisão judicial para entrar na  casa do  cidadão
para  poder  interromper  ali  maus-tratos  a  animal  porque  a  gente  não  pode,
simplesmente, em muitas situações entrar, pular o muro, entrar na propriedade alheia,
isso a gente precisa sempre contar  com o jurídico da prefeitura para rapidamente
obter  autorização para que a gente possa agir.  Às vezes as ONGs até fazem isso
forçando um pouco a barra e tal da forma emocional que caracteriza, mas o Poder
Público tem que ter um pouquinho mais de cuidado nesses casos. 

Helô, você quer falar um pouco da parceria com a Guarda Municipal? 

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Sim, eu só vou complementar, secretário.
É  isso  o  que  o  senhor  falou  mesmo,  mas  só  para  esclarecer.  Primeiro,  vereador,
obrigado pela pergunta.

Nós temos um procedimento com a Guarda Municipal dentro do SEI, que é o
Sistema de Informações, que é por onde a gente tramita os nossos processos on-line
hoje. Então, a Guarda Municipal, quando ela está em campo e vê alguma infração
ambiental, eles lavram um Termo de Ocorrência, protocolam no SEI, e o protocolo é
encaminhado para a Secretaria do Verde.

Com esse Termo de Ocorrência, a gente já dá início ao processo de aplicação de
penalidade. Então eu não preciso que um fiscal vá de novo onde o Guarda Municipal já
viu e já verificou que houve uma infração. A partir do Termo de Ocorrência que ele
lavra, que a gente já começa o nosso processo.

Nós temos uma parceria bem próxima com a Guarda Municipal, a gente faz
várias ações conjuntas. Realmente, com a Covid eles estão no  GT de fiscalização da
Covid e nós não, então a gente está com um pouco menos efetivo da GM junto com a
fiscalização, mas eles têm a Guarda Ambiental Municipal.

Nós já realizamos treinamento com eles, inclusive,  para que eles conheçam
mais a legislação ambiental. E nas ações de maus tratos aos animais, geralmente a
Guarda nos acompanha quando é uma situação de risco. Mas como a demanda é muito
alta, os fiscais acabam fazendo a maioria sem a presença da GM.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
9 de 18

C
M

C
T

R
A

20
21

00
01

5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 101083-6668 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=101083-6668

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 11ª Audiência Pública de 2021, realizada em 03 de maio, às 16h35,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas.

A fiscalização ambiental, no início da pandemia, ela foi decretada a nível federal
como um serviço de utilidade pública e um serviço essencial.  Então, a fiscalização
ambiental ela não parou durante a pandemia, os fiscais continuaram atuando na área
ambiental.

E até por isso que a fiscalização da Secretaria do Verde não integrou o GT, o
grupo de fiscalização da Covid, que hoje ele está composto pela Guarda, Defesa Civil,
Saúde, Urbanismo, Setec e Procon. 

E  o  Verde  como  ficou?  Como  atividade  essencial,  continuou  fazendo  as
penalidades, as vistorias da fiscalização ambiental. Mas concordo com o senhor, com o
que o secretário falou, as parcerias elas são fundamentais, eu tenho sete fiscais para
um município desse tamanho.

Então, esse processo de a Guarda poder fazer a verificação, lavrar o Termo de
Ocorrência  e  eu  autuar  com base  no  que  eles  escreveram facilita  muito  o  nosso
trabalho,  porque  a  gente  não  tem  que  ir  novamente  ao  campo  para  captar  as
informações.

Nas formações da Guarda, inclusive, nesses Termos de Ocorrência, a gente já
fez várias conversas para que eles… para qualificá-los, para que os termos venham
com dados que a gente possa, inclusive, usar na hora de valorar o dano para um
eventual Termo de Ajustamento de Conduta, evitando até essa segunda vistoria. 

Então é uma parceria muito próxima que a gente tem e muito frutífera. É isso.

SR. VEREADOR PAULO GASPAR: Muito obrigado.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Obrigada.

SR. VEREADOR PAULO GASPAR: Obrigado, Heloísa, e obrigado, secretário.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  vereador  Paulo
Gaspar.

Eu passo a palavra para o vereador Cecílio Santos. Vereador Cecílio Santos,
antes de você falar, me perdoe, nós temos a sua palavra e a palavra do vereador Paulo
Bufalo.  Aí  eu  não  sei,  se  nós  pudéssemos  juntar  as  duas  perguntas,  os
questionamentos,  para  alguém responder,  ou  responder  separado.  Mas  assim,  às
vezes, uma pergunta já ajuda a outra, ok? Obrigado, viu?

Então a sua pergunta e na sequência o vereador Paulo Bufalo. À disposição.
Você abre o microfone dele? Abrir o microfone, vereador Cecílio Santos. Aí, abriu.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Agora sim, perdão.

Vereador  Carmo  Luiz,  obrigado;  secretária  Heloísa;  os  demais  vereadores,
vereadora  Debora  Palermo.  Parabéns  pela  apresentação,  Heloísa,  bem  didática.
Obrigado, viu? Nos possibilitando o entendimento.
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Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao princípio que foi adotado para
as pequenas e médias empresas, se também para as propriedades, porque a gente
também observa, e aí eu falo da área que eu conheço um pouco mais, que é a região
do Campo Grande na cidade, queimadas. Nós temos muitas queimadas, principalmente
nesse período, que é um dano.

E muitas vezes não é o proprietário daquela área que causa ali a queimada,
mas  ele  precisa  cuidar,  evidentemente,  e  tem que  cuidar  sim.  Mas  se  tem  esse
princípio também da orientação, e aí sim em uma reincidência a multa, se for o caso.

E também, aproveitando o gancho aí, da educação ambiental. Porque eu penso
que  nossa  população  muitos  vieram da  zona  rural  que  fazia  a  limpeza  das  áreas
queimando,  as  coisas  mudaram,  é preciso  as  pessoas  se  conscientizarem  que  a
queimada ela é proibida e tem outros métodos para fazer a limpeza das áreas.

Então, é esse complemento que eu queria fazer.

Obrigado.

SR.  VEREADOR PAULO BUFALO: Bom.  Vereador  Carmo Luiz,  agradeço aí
novamente.

Eu queria fazer dois questionamentos aí ao secretário e à Heloísa; um deles é o
seguinte, eu… evidente que ainda eu não consegui ver o projeto como um todo, ele é
muito  consistente  pelo  que  eu  pude  perceber  e  como é  que  ficam...  se  aí  estão
previstas também as fiscalizações e acompanhamentos dos Ajustamentos de Conduta,
porque há, por exemplo, um termo de conclusão que a própria Secretaria emita para
dizer  para  o  responsável,  por  exemplo:  “Olha,  você  cumpriu  o  seu  Termo  de
Ajustamento de Conduta”?

Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente percebe algumas
pessoas, inclusive, trazendo a discussão de que, por exemplo, é feito um plantio e com
pouco tempo esse plantio... as mudas acabam, por exemplo, não vingando e o cara já
fez a entrega daquela área que ele fez lá o ajustamento, enfim, como é que trata... a
lei  está  tratando  disso  então,  se  há  um…  esse  certificado  aí  de  entrega  de
cumprimento do ajustamento.

A  segunda  questão  que  eu  queria  trazer,  tem  um  debate  que  eu  andei
acompanhando que tem a ver assim com situação de grandes… de grandes impactos
ambientais,  por  exemplo,  de  crimes  ambientais  de  grandes  impactos,  geralmente
pequenos, é isso que o secretário falou, ou pequenos ou médios ou mesmo alguns dos
grandes busca acertar, mas acaba muitas vezes cometendo infrações. Agora, situações
de grandes crimes ambientais geralmente é por grandes sonegadores, inclusive.

Então, o que é que nós temos? As multas, às vezes, enquanto sanção, ela é
pouco... pouco efetiva, porque esse cara, por exemplo, ele já incorpora o valor da
multa no crime que ele vai cometer. Então, se a gente tem pensado outras formas e
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qual que é o próprio poder do município em estabelecer sanções assim a situações
desse tipo, em que o cara não incorpora o valor da multa já no empreendimento e siga
o barco. Então, eu queria saber como é que vocês pensam isso também.

SR.  ROGÉRIO  MENEZES  DE  MELLO: Senhores  vereadores,  agradeço  as
perguntas.

Vou pedir que a Heloísa faça os comentários de ordem mais prática e depois eu
complemento aí como gestor.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Pode deixar.

Eu vou responder primeiro, então, ao  vereador Cecílio Santos que perguntou
sobre as queimadas.

No final do ano passado, vereador, nós começamos a aplicar a lei — a gente
criou, criamos com ajuda dos senhores — a  lei municipal de queimadas, que proíbe
queimadas e incêndios no município e que disciplina como é feita essa fiscalização e
essa autuação.

Nós  estamos  no  período  de  estiagem, entramos na  operação  estiagem que
também  tem  uma  legislação  própria  e  na  lei  de  queimadas a  gente  disciplina  o
seguinte, quando a queimada acontece em terrenos, o responsável pela aplicação das
penalidades e pela fiscalização é a Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos, a Cofit,
que é parte da Secretaria Municipal de Serviços Públicos; quando a queimada acontece
em áreas verdes, áreas de preservação permanente, unidades de conservação, áreas
especialmente protegidas, quem fiscaliza é a Secretaria do Verde.

Por essa lei — é a Lei 16.024 de 2020 —, por essa lei, a gente tem a instituição
de aplicação de multa quando ocorrem as queimadas; pela operação estiagem, pelo
decreto de operação estiagem, a gente realiza as ações de educação ambiental, junto
com a Defesa Civil,  com a Fundação José Pedro de Oliveira,  com a Secretaria  de
Serviços Públicos, os bombeiros, a Guarda Municipal, então todos os anos, nós temos
já mapeadas, monitoradas as áreas onde acontecem mais queimadas no município e
realizamos ações de sensibilização nessas áreas.

Então os nossos agentes saem destas secretarias, desses órgãos que eu falei
para o senhor, saem com material educativo, vão de casa em casa, explicam sobre as
queimadas.  Então  todo  ano,  na  época  da  estiagem,  tem  essa  ação  de  educação
ambiental.

Quando acontece a queimada — eu vou responder para o senhor pela parte da
Secretaria  do  Verde,  que  são  as  áreas  verdes  e  as  especialmente  protegidas  —,
quando acontece a queimada, nós aplicamos a penalidade de multa ao proprietário. O
proprietário, ele tem que ter... ele é responsável pela área, ele tem que manter a área
cercada, limpa, tem o aceiro que precisa ser feito, tudo isso já definido na legislação e
explicado para eles nessas ações de educação ambiental também.
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A penalidade de multa, ela pode ser recorrida. Então há casos em que a gente
aplica a penalidade, a pessoa nos procura para recorrer e ganha o recurso referente à
multa,  mas a queimada em uma área dessas,  em uma área verde,  em uma área
especialmente protegida, ela causa um dano ambiental, e esse dano ambiental, ele
precisa  ser  reparado  ou  compensado  e  isso  é  feito  através  de  um  Termo  de
Ajustamento de Conduta.

Então a pessoa — aconteceu com um caso hipotético —, a pessoa... aconteceu
uma  queimada  na  área  dela,  na  área  verde  dela,  na  APP dela,  por  exemplo,
fiscalização foi lá e multou. Se ela comprovar que não agiu com negligência, ou seja, a
área era cercada, tinha o aceiro, não tinha lixo,  se  ela comprova que não agiu com
negligência, ela vai ganhar muito provavelmente esse recurso frente ao auto de multa
que vai ser cancelado.

Mas a gente tem na Secretaria a Junta de Valoração Ambiental, que vai valorar
esse dano, o que é que essa queimada causou? Foi uma queimada pequena? Foi uma
queimada grande? Ela atingiu árvore? Ela atingiu a fauna? Nessa valoração, pode ser
que ele precise reparar o dano através do Termo de Ajustamento de Conduta. 

Então isso vai depender de fatores técnicos que essa junta vai valorar, que vai
observar  a  magnitude  do  dano,  a  abrangência  do  dano,  quais  foram  os  serviços
ecossistêmicos que foram afetados.

Então é isso. Ficou clara a resposta, vereador? Obrigada.

Então agora eu vou passar a resposta para o vereador Paulo Bufalo.

Essa lei, vereador, ela não fala dos Termos de Ajustamento de Conduta e nem
dos Termos de Compromisso Ambiental, porque ela é uma lei no âmbito… na esfera
administrativa. Na esfera administrativa, ela fala das sanções administrativas, que são:
advertência, multa, embargo, demolição, apreensão de produtos. 

A esfera dos Termos de Ajustamento de Conduta e dos Termos de Compromisso
Ambiental, isso acontece na esfera cível,  dentro da Secretaria… Então essa lei  não
abarca esses termos, mas dentro da Secretaria do Verde, nós temos o setor que cuida
da valoração e do acompanhamento dos TACs,  que  é o Termo de Ajustamento de
Conduta; e dentro da Coordenadoria do Verde, a gente tem um setor que acompanha
os Termos de Compromisso Ambiental.

Quando é lavrado um TAC ou assinado um termo, a pessoa fica ciente de suas
obrigações e ela tem que... se for um plantio, por exemplo, ela tem que apresentar
para a Secretaria relatórios semestrais até que esse plantio atinja a autossustentação,
ou  se  for  um  TAC de  uma  doação  de  algum equipamento  público,  ele  tem  que
apresentar  para  a  gente  a  doação;  após  o  cumprimento  de  todas  as  etapas  é
encerrado  este  compromisso,  é  feita  uma  vistoria,  é  checado…  os  relatórios  são
verificados e é encerrado. 
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Então ele é só encerrado após passar por todas essas etapas. Então tem uma
avaliação técnica de cada termo e é emitido, sim, um termo de encerramento.

Sobre a segunda… Está tudo ok com essa questão, vereador? Obrigada.

Então, sobre  a  segunda questão. Isso é uma discussão  ampla que nós temos
dentro  da  secretaria,  como  garantir  a  efetividade  das  nossas  penalidades  porque
realmente isso acontece. Às vezes um grande empreendimento, uma grande empresa
já calcula o valor da multa ali e pronto, e toca a obra, tem lugar que a gente já avisa
que foi multado e já pede o boleto para pagar. Então como a gente amarra isso? 

Primeiro,  a  gente  tem  técnicas  de  valoração  de  penalidades  que  foram
desenvolvidas  por  nós  na  secretaria  que  consideram  o  porte,  que  consideram
localização,  que  consideram todos  os  impactos  que  aquela  obra  pode  causar  para
valorar a penalidade de multa. Ainda assim para alguns compensa pagar a multa, eles
pedem o boleto  e  pagam a  multa.  Só  que  além da multa,  quando acontece uma
infração ambiental dessa magnitude, eles precisam assinar o Termo de Ajustamento de
Conduta, reparar e compensar o dano que eles causaram. 

Todo esse processo de aplicação da multa, fase recursal, pagamento da multa,
assinatura do  TAC,  elaboração de TAC, demora tempo.  Então,  a  licença  ambiental
desse empreendimento ela fica… ela  não sai, a gente segura a licença até que ele
termine todo o processo perante a secretaria. 

Os grandes empreendimentos já conhecem esse processo e alguns já viram que
realmente não vale a pena fazer antes, é multado, tem que fazer o  TAC e a licença
demorar um, dois meses a mais para sair do que demoraria antes. 

Outra coisa que acontece é o embargo da obra, então a obra paralisada até que
ele faça o pagamento da multa e até que ele assine o TAC e aí é que vai sair a licença. 

E  uma terceira  coisa  para  esses  grandes  crimes  ambientais  é  que  a  gente
comunica o Ministério Público porque nós fazemos a parte administrativa e a civil, mas
o Ministério Público pode ingressar com uma ação judicial e isso acontece.

Essas são as estratégias que nós estamos utilizando hoje para tentar evitar que
o crime ambiental compense, mas, realmente, esse é um assunto que a gente discute
bastante internamente porque é algo sério o que acontece.

É isso. Se o secretário quiser me complementar… Obrigada.

SR. ROGÉRIO MENEZES DE MELLO: Eu que agradeço, Helô.

Pedir  licença aqui para o vereador Carmo Luiz só para fazer umas pequenas
complementações.

Em relação  à questão das autuações olha que interessante.  Os valores e o
percentual de multas pagas ao IBAMA fica abaixo dos 3% do total de autuações. Vou
repetir:  de  cada  R$  100 que  tem de  autuação  menos  de  R$  3  são  recolhidos  os
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próprios públicos federais.  Em Campinas nós temos uma taxa superior  a 60% por
conta desse mecanismo liderado pela Heloísa — e eu sou apenas o relator, eu falo para
o pessoal: “o coordenador do processo…”, eu falo para a minha equipe técnica lá: “Não
deixe o secretário atrapalhar muito vocês, vocês têm que liderar as suas áreas e fazer
o trabalho que tem que ser feito”, e eles fazem, a gente dá a liberdade e eles fazem
muito bem feito, como a Heloísa demonstrou claramente aqui.

Então, em Campinas, uma exceção à regra é que a gente chega a mais de 60%
das multas recolhidas.  E as outras 40[%]? Um dia  eu garanto que são recolhidos
porque muitas vezes os boletos não foram pagos, mas a gente manda imediatamente
para  que  eles  sejam constados  lá  na  matrícula  da  imóvel,  no  cadastro  do  imóvel
perante a prefeitura porque uma hora o cara vai vender aquele terreno, ele vai vender
a empresa, ele vai fechar a empresa e vão pedir uma quitação ali  com os débitos
municipais e ele vai ter que pagar. Esse dinheiro dessa fiscalização, que agora existe
em Campinas… antes de 2013 não existia uma multa emitida, o número de fiscais não
era muito diferente, era cinco, agora são sete. Então, essas multas estão indo para o
Fundo de Meio Ambiente, estão financiando projetos belíssimos do fundo do Proamb
que tem o seu conselho gestor para acompanhar as ações. Inclusive o  Castramóvel,
que anda por todos os bairros da cidade, agora na pandemia está paralisado, mas vai
voltar  assim  que  as  pessoas  estiverem  vacinadas,  que  a  gente  puder  fazer  com
segurança… 

Então, eu queria dizer que a fiscalização em Campinas agora é uma realidade.
Esse  recurso  financia  projetos  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente  através  do  Fundo
Municipal  de  Proteção  e  Recuperação  do  Meio  Ambiente  e  isso  se  faz  porque  os
mecanismos estão alinhados,  estão adequados. Quando alguém paga uma taxa de
licenciamento ambiental em Campinas, esse dinheiro não está indo para o caixa único
da Prefeitura, ele está sendo direcionado para a conta do Proam, está ajudando a
financiar aí uma receita que chega aí a [R$] 4 [milhões], [R$] 4,5 milhões por ano.

No orçamento do ano passado foram mais de [R$] 6 milhões, [R$] 6,4 milhões.
Então  está  ajudando  a  financiar  projetos  que  a  gente  vai  ter,  em  breve,  uma
oportunidade,  uma  satisfação  de  fazer  um  balanço  deles  para  vocês  assim  que
convidados.

Acho que eu respondi em geral aí ao que tinha sido colocado. Eu queria só falar
dos TACs, TACs e TCAs. A gente fica falando aqui siglas, e a população não é obrigada
a saber o que é TAC. 

TAC é Termo de Ajustamento de Conduta. Fez alguma coisa errada, precisa
ajustar a conduta. Se você jogou lá a terra na área do córrego, a gente fala APP
também, viu Helô? A pessoa não sabe, APP é Área de Preservação Permanente, na
margem dos córregos, rios e nascentes.

Então,  quando jogou lá,  fez  o impacto,  botou fogo na Área de Preservação
Permanente, a gente faz a autuação e depois a pessoa é chamada para assinar um
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TAC. Nesse TAC ele vai ter que limpar a área, ele vai ter que remover o entulho que
ele jogou ali, ele vai ter que replantar a mata ciliar que foi destruída. Então, são coisas
assim, para as pessoas que nos assistem aí, ficar um pouco mais claro.

Isso fez muito pela secretaria. Só para terminar, presidente, sem querer me
alongar, quando a gente assumiu em 2013 a gente tinha um orçamento municipal de
R$  6  milhões,  90%  era  gasto  com  pessoal.  Então  uma  secretaria  praticamente
inexistente.

O que nos ajudou muito nesses anos, que fez no ano de 2018 a gente executar
R$  26  milhões  no  orçamento  municipal.  Agora  estamos  aí  próximos  de  [R$]  19
[milhões], [R$] 20 milhões, com a questão da crise econômica, toda essa pandemia e
tudo mais.

Mas a gente conseguiu, através dessas multas, multar quase [R$] 20 milhões. A
gente conseguiu através dos Termos de Ajustamento de Conduta e dos Termos de
Compromissos Ambientais, que esse é regular, não ocorreu nada de errado, a pessoa
só está fazendo um licenciamento que tem que dar um compromisso ambiental para a
Prefeitura, uma praça, algum plantio. Somado a isso, nós estamos falando de outros
R$ 40 milhões. 

Então, você vê que hoje a gente faz um controle, estamos fazendo um controle
total desses TACs. Estamos aprimorando os controles dos TCAs também, são centenas
de TACs que hoje a gente tem administrado pela secretaria, a gente tem um setor
específico que planilhou tudo isso e está acompanhando cada um.

Então, não é bom fazer qualquer dano ambiental em Campinas, porque não
termina em pizza, não experimentem, eu não desejo que as pessoas experimentem. A
gente não quer multar ninguém, mas se as pessoas rasgarem a legislação, isso… elas
se dão muito mal.

Evidentemente que a gente tem todo um cuidado de orientar o pequeno. A
dona Maria  que,  às vezes,  está  lá,  inadvertidamente,  cortou uma árvore,  ou quer
cortar uma árvore, não pode passar pelo mesmo rigor do que alguém que está falando
de corte de centenas de árvores, uma empresa que pediu autorização para cortar 11
árvores e cortou 111, e acham que a gente não vai descobrir. 

A  gente  trabalha  com  imagem  de  satélite  periódica,  então  a  gente  vê  a
mudança no uso do solo e a fiscalização vai acima quando precisar ir, às vezes nem
precisa ir,  já consegue constatar a distância a área que foi derrubada e mandar a
multa para o dono daquela área por correio, ou com registro aí, com AR, registro pelo
correio, e a pessoa vem se defender aqui, se for o caso.

Acho  que  eu esclareci.  Existe  controle  sim,  vereador  Paulo  Bufalo.  Estamos
aprimorando, melhorando esse controle. Na parte dos TACs isso está muito avançado,
nós temos condições lá de mostrar o tipo de controle que a gente faz, e a gente tem
procurado melhorar também no Banco de Áreas Verdes.
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É um processo enorme, muito grande, mas hoje eu posso garantir aí ao cidadão
campineiro  que  Campinas  tem  um  dos  órgãos  mais  habilitados  e  qualificados,
preparados para fazer gestão ambiental, comparável às melhores capitais. Isso passou
a ser uma realidade a partir do trabalho acumulado desses últimos oito anos.

À disposição sempre, senhores vereadores.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado,  secretário  Rogério
Menezes, pelos esclarecimentos, à Heloísa, a todos que participaram conosco dessa
audiência.

Diante dos esclarecimentos dos vereadores que questionaram, nós tivemos aqui
alguns  questionamentos  da  Isabel,  mas  foram  apenas  comentários,  não  foram
questionamentos na verdade, apenas alguns comentários que sai até um pouco fora do
contexto, é claro que é em função do debate que ela coloca, mas os questionamentos
mesmo foram todos respondidos.

Então, dessa forma, agradeço, agradeço a todos.

E, antes de declarar encerrada a presente reunião, a presente audiência pública
da comissão, gostaria de um agradecimento especial  à  vereadora Debora Palermo.
Obrigado, vereadora, por estar conosco presente aqui, nossa mulher representante na
Câmara aqui do Partido Social Cristão, minha colega de partido. Muito feliz em ter você
aqui na Casa. Obrigado, viu?

Gostaria  de  agradecer  aí  a  presença  sempre  ilustre  e  importante  aí  dos
vereadores Cecílio Santos; o vereador Paulo Bufalo, agradeço demais aí a presença; o
vereador  Paulo  Gaspar;  o  vereador  Luiz  Cirilo;  e  um  agradecimento  especial  ao
secretário  Rogério  Menezes  aí  pelas  informações,  pelos  esclarecimentos  a  toda
população  que,  como  secretário  do  Verde,  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável vem fazendo um belíssimo trabalho para a sociedade campineira que eu
tenho certeza que refletirá no futuro da nossa cidade e da nossa nação.

Um  agradecimento  especial  também  à  Heloísa  Fagundes,  muito  boa
coordenadora da Fiscalização Ambiental. Parabéns pela sua elucidação.

Um  agradecimento  especial  ao  Leandro  Prado  Martins.  Obrigado  —  viu,
Leandro? — por estar junto conosco; e o Rafael Ottaviano, que representa aí o nosso
secretário de Justiça. Obrigado por estar conosco aqui.

E também, junto conosco,  Eduardo Santoro, representando o nobre vereador
Luiz Cirilo; agradecer a todo o meu gabinete, minha equipe que está aqui comigo aqui,
agradecer; a todos os técnicos da TV Câmara, técnicos legislativos, todos e você que
mais uma vez nos assistiu, nos acompanhou através da TV Câmara que, como eu já
disse,  sinal  de grande prestígio para nós vereadores,  secretários, trabalhadores do
serviço público para que você possa conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido
pela Câmara Municipal de Campinas e a Prefeitura Municipal de Campinas.
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Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fico muito
feliz  aí  pela  participação.  Estaremos juntos,  se  Deus  quiser,  na  próxima audiência
pública da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas.

Grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe.

– Audiência encerrada às 17 horas e 23 minutos.

[fim da transcrição]

VEREADOR CARMO LUIZ

PRESIDENTE
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