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II 2014000294 TI 214/2014-II T FOUR U SPI INFRA ESTRUTURA LTDA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTU-
RA DE TELECOMUNICAÇÕES

RUA IDALINO GOMES DE MELO, 160 - CAMPO 
REDONDO  

II 2014000322 TI 215/2014-II TNL PCS AS OI LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTU-
RA DE TELECOMUNICAÇÕES RUA MOGI GUAÇI, 1699 - JARDIM FLAMBOYANT  

II 2014000323 TI 216/2014-II TNL PCS AS OI LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTU-
RA DE TELECOMUNICAÇÕES

RUA DONA EGLANTINA PENTEADO DA SILVA PRADO, 
170 - PARQUE PRADO  

II 2014000655 TI 217/2014-II TNL PCS AS LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTU-
RA DE TELECOMUNICAÇÕES

RUA DURVALINA TAVARES BARRETO, 56 - JARDIM IV 
CENTENÁRIO  

III 2014000444 ATZ 080/2014-
III

BRES VIRACOPOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA

CORTE E TRANSPLANTIO DE ÁRVORES ISOLADAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO

RUA SÉRGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000 - 
VILA INDUSTRIAL 22/09/2016

III 2014000494 ATZ 081/2014-
III GEFISA S.A CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS PARA AMPLIAÇÃO 

DE EMPREENDIMENTO RODOVIA SP 101, KM 3,8 - BELA VISTA 23/09/2016

III 2014000028 TI 007/2014-III CARLOS ROBERTO DE ASSIS FILHO CORTE DE ÁRVORE ISOLADA AVENIDA CARLOS GRIMALDI, 639 - JARDIM CON-
CEIÇÃO  

III-SG 2014000330 ATZ 022/2014-
SG

LUIS EDUARDO REZENDE DE ME-
NEZES AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA VERSAILLES, 101 - VILLE SAINTE HELENE 16/09/2015

III-SG 2014000230 ATZ 029/2014-
SG LEONARDO SANCHEZ SECUNDINO AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ALAMEDA DOS INGAZEIROS, 700 - CHÁCARA DO 

ALTO DA NOVA CAMPINAS 17/09/2015

IV 2014000387 ETM 076/2014-
IV

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES RODOVIA DOM PEDRO I, 1600 - FAZENDA SANTANA 23/09/2015

 

 Campinas, 26 de setembro de 2014 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA   
 Ata da 150ª Reunião Ordinária do COMDEMA. Aos vinte e sete de agosto de 2014, 
com início às 14:20 horas, nas dependências da Universidade Mackenzie, sito à Av. 
Brasil 1200 - Guanabara Campinas/SP., com a presença dos seguintes Conselheiros: 
Walquíria Sonati (Gabinete do Prefeito), Marcos Roberto Boni (SVDS), Odil Tales 
Pereira (SEHAB), Matheus Mitraud Junior (SMAJ), Ricardo Marques Coelho (IAC), 
Francisco Rodrigo Martins (CATI), Fabio Pascuini Frainer (CEASA), Gláucia Morelli 
Alves (SME), Sebastião Carlos Torres (SANASA), Carlos Alexandre Silva (Consór-
cio Intermunicipal das Bacias dos Rios PCJ), Antonio Carlos Bordignon Júnior (CE-
TESB), Nicia Beatriz Cruz Barbin (PUCCAMP), Angelica Soares (OAB) Pedro Me-
lillo de Magalhães (UNICAMP), Marcia Rosane Marques (SINDRURAL), Marcelo 
Coluccini S. Camargo (SECOVI), Luiz Claudio Minitti Amoroso (SINDUSCON), 
Maria Cristina Perez de Souza (SINPOSPETRO), Laércio A. Romão (SINDAE), Elisa 
Cardeal Mueller (CDI), Marcelo José do Canto (ACI), Marcela Dias Moreira (INSTI-
TUTO VOZ ATIVA), Teresa Cristina Moura Penteado (Assoc. Resgate Cambuí), Ro-
drigo Hajjar (ANUBRA), Tiago Fernandes de Lira (PROESP), Angela Podolsky (Ma-
crozona 1), Victor Petrucci (Macrozona 2), Mario Cencig (Macrozona 3), Hugo de 
Godoy Telles (Macrozona 4), Francisco Augusto de Souza (Macrozona 6), Paulo 
Tryfon Kazitóris (Macrozona 08), Rafael Moya (Macrozona 09). Acompanharam a 
reunião os cidadãos Vanderléia Guedes, Valeria Lopes, Simone Nicolillo, Tak Chun 
W, Guilherme T. N. P. de Lima, Rebeca Veiga Barbosa, Patricia Neves Barbosa, Maria 
Carolina Siviero e Ana Luiza A. Beraldo. Com o quórum de 17 conselheiros o presi-
dente Carlos Alexandre deu por aberta a 150ª Assembleia do COMDEMA agradecen-
do a Universidade Mackenzie pela sessão do espaço físico da universidade. Iniciou 
lendo os ítem de pauta: 1) aprovação da ata da 149ª, 2) Deliberação dos Pareceres da 
Comissão de Análise de Território, 3) Expediente da Presidência e da Secretaria Exe-
cutiva, 4) Informes dos Conselheiros, 5) Deliberações sobre o P.S.A. O primeiro item 
aprovação da ATA da 149ª Assembleia, foi aprovada com 16 votos favoráveis, 1 abs-
tenção do conselheiro Francisco -CATI e nenhum contrário. O presidente informou ao 
pleno sobre as faltas justifi cadas dos representantes da Secretaria da Saúde, Ana Sor-
rosal e Peter Traue. Passou então para o item de apresentação dos pareceres da comis-
são de análise de território para votação do pleno. O conselheiro Mario Cencig então 
iniciou a apresentação do 1º parecer referente ao protocolo nº 2013/10/55912 - Gilbeá 
São Paulo Empreendimentos Imobiliários. Foi aprovado com 19 votos favoráveis e 2 
abstenções dos conselheiros Marcelo Coluccini e Sebá Torres. O 2º protocolo apresen-
tado foi de nº 2014/10/20776 - SOBRAPAR, que foi aprovado com a unanimidade dos 
votos favoráveis. Passou para o 3º ítem de pauta e Informou que todos os atos da Se-
cretaria Executiva e Presidência, serão posteriormente enviados via mail para ciência 
dos conselheiros. Informou sobre a reunião técnica informativa realizada pela comis-
são de análise de território com a presença da SEINFRA, SEHAB E SVDS. O conse-
lheiro Hugo Telles pediu a palavra para complementar a informação sobre a reunião 
técnica informativa quanto a justifi cativa dada pela SEHAB sobre a implantação das 
rodovias contíguas ao córrego e a necessidade de se implantar uma diretriz viária 
desde que a mesma fosse compatível com empreendimentos futuros daquela região, 
falou também que em termos ambientais nenhuma das alternativas se justifi cam, e que 
fazer uma via não impede a ocupação na região. A conselheira Marcela Moreira para-
benizou a comissão e disse que quer uma cidade com mais qualidade de vida e menos 
cimento. Falou da tradição da região que está abandonada e só é lembrada em época 
eleitoral. Disse da importância da região ser utilizada como área verde e de recarga de 
aquífero e se posicionou favorável à posição da comissão. A Procuradora Simone da 
SEHAB foi chamada para apresentar o empreendimento pois participou da elaboração 
do projeto desde o início e o fez por 35 minutos. Ao término da apresentação o Con-
selheiro Bordignon- CETESB, sugeriu à SEHAB que justifi que melhor o porquê de 
fazer a canalização fechada e que apresente qual a conveniência ambiental pela opção 
de canalizar o córrego desde que, com todas as licenças ambientais pois à partir da 
canalização fechada, presume-se perda de área de preservação permanente. O presi-
dente Carlos Alexandre disse que na reunião técnica ele questionou os representantes 
da administração sobre as curvas de nível e entendeu que a confi guração morfológica 
e geológica que ampararam a decisão técnica para essa opção foi para respeitar o pe-
rímetro da mata ciliar com o córrego exposto e que não seria possível executar devido 
a altura que teria entre a calha do rio e o viário. Outro fator foi a segurança em virtude 
da das pessoas que frequentarão o local. Disse também que de acordo com a Lei Mu-
nicipal 18.306/2013 no artigo 90 que versa sobre os projetos que dependem de repas-
ses de recursos, haveria uma concordância em se dar a licença prévia desde que res-
peitadas as condicionantes emitidas pelo conselho. O conselheiro Tiago Lira perguntou 
se não seria o caso de se ligar o Parque Linear do Capivari com o Parque Linear do 
Santa Lúcia. Disse que se sentia como se estive em 1940 na época do Prestes Maia, 
cujas teses não foram aceitas à época e que hoje parece que prevalecem. Disse que em 
Itu participou de uma luta para acabar com a canalização de um córrego por conta da 
crise hídrica desse município. O conselheiro Pedro Merillo perguntou ao presidente se 
no parque proposto tem estrutura contra incêndio. O presidente respondeu que não e 
que é um item a ser considerado. A conselheira Walquiria - disse que talvez fosse o 

caso de trazer as pessoas que moram nesse lugar para estarem no conselho. Disse que 
há a necessidade de se ter um viário nessa região onde não tem como chegar ambulân-
cia. Disse que a região toda do Ouro Verde precisa de melhorias. Disse também que 
devemos ter cuidado ao falar em preservação de beira de córrego, uma vez que exis-
tem casos no Rio Atibaia onde tem casas instaladas à beira do mesmo. Disse também 
que antes de fazer um parecer sobre regularização fundiária os conselheiros deveriam 
conhecer o local. Parabenizou o trabalho executado pela SEHAB por sua seriedade. O 
presidente Carlos Alexandre disse que o que caracteriza o conselho é ser um norteador 
de política pública ambiental viável. Disse ser correta a defesa da regularização fundi-
ária, mas que o conselho é o espaço para a discussão. A seguir passou a palavra para o 
conselheiro Rafael Moya e o parabenizou por sua rescem empossada presidência do 
CONGEAPA. O conselheiro Rafael disse que se preocupa que a atual administração 
assim como as anteriores que carecem de ver a cidade de maneira global. Frizou para 
tomarmos cuidado com o que fora apresentado pela SEHAB com a ideia de ser cons-
truída uma avenida para se evitar ocupação. Crê ser uma visão simplista a orientação 
de se asfaltar para não se ter problemas. Ressaltou que não é contra que hajam obras 
nessa área, mas que há de se pensar melhor. Há que se ter área verde inclusive para 
melhora a qualidade de vida de quem mora lá. Completou dizendo que o conselho é o 
local de se pensar no meio ambiente urbano natura e construído e disse que a atual 
situação ambiental e social exige uma visão mais complexa e não é isso que ele está 
vendo neste caso. O conselheiro Mario, disse que o COMDEMA é um conselho tripar-
tite tem a participação de várias secretarias do governo. Disse que o parecer concorda 
com a emissão da LP e quer que o recurso fi nanceiro venha para Campinas. Dirimiu a 
dúvida de que o projeto já não podia mais ser alterado. Disse querer que o projeto seja 
redescutido levando em conta o viário. O presidente Carlos Alexandre, completou 
questionando o fato de se colocar um parque linear onde se instala um viário uma vez 
as pessoas vão para lá fazer exercícios físicos e respiram todo o monóxido de carbono 
gerado pelos automóveis. Disse querer que seja acrescido no parecer a inclusão de 
ciclovia e colocou em votação o projeto. O conselheiro Mario Cencig apresentou a 
conclusão do parecer elaborado pela comissão. Houve um impasse quanto ao que vo-
tar e como. O presidente abriu para mais uma rodada de falas. A conselheira Angela 
Podolsk disse que entende que o que foi falado pelo conselheiro Rafael Moya é o de-
veria constar desse parecer . Falou também sobre a conexão entre os parques lineares 
e que todas as condicionantes apresentadas pela comissão de análise de território 
apontam para um parecer desfavorável. A sra. Simone da SEHAB fez um esclareci-
mento sobre o sistema viário do projeto para elucidar a discussão. O conselheiro Ra-
fael Moya disse sobre o histórico da retirada das famílias dos núcleos, acha que é uma 
falácia o fato apresentado de que fazer uma via irá evitar a invasão da área. Disse ser 
algo mal feito do ponto de vista social e ambiental. Quer que fi que claro que o conse-
lho é contra o viário apresentado, e que a responsabilidade de resolver esse problema 
é das Secretarias afi ns e não do Conselho. Tiago Lira, disse que não existe desconhe-
cimento da área. Questionou o fato que a instância de aprovação do conselho não te-
nha sido considerada. O conselheiro Francisco disse que não estava confortável para 
votar. Achou prolixo o parecer com os termos considerar e levar em conta. A conse-
lheira Marcela pediu uma questão de ordem , para que se mantivesse o parecer de que 
o conselho é contra esse viário. O presidente Carlos Alexandre após discussão sobre 
como votar colocou em votação refazendo o texto da comissão de análise de território. 
Com a votação O 3º Protocolo de nº 2012/10/53542 - SEINFRA - Santa Lúcia, foi 
aprovado com 18 votos favoráveis, 8 abstenções dos conselheiros Marcelo - ACI, 
Rodrigo Hajar - ANUBRA, Prof. Nícia - PUCCAMP, Francisco da CATI, Marcelo 
Coluccini - SECOVI, Fábio - CEASA, Odil - SEHAB e Angélica da OAB e 4 votos 
contrários dos conselheiros Marcos Boni - SVDS, Walquiria Sonati - Gabinete, Ma-
teus - Jurídico e Luiz Amoroso - SindusCon. Passamos então para a apreciação do 
protocolo da Rota das Bandeiras 2013/10/47562 O conselheiro Vitor apresentou disse 
da preocupação quanto ao volume de transito que haverá nessas rodovias. Disse que 
não tem um posicionamento global sobre todas as rodovias. No caso e questão a rodo-
via passa a algumas centenas da Mata de Santa Genebra. O conselheiro fez uma apre-
sentação sobre o projeto e o terminar o Presidente Carlos Alexandre perguntou se ha-
via algum questionamento do pleno. Explicou que a o conselho está pedindo um 
estudo cumulativa dessas obras já que os projetos estão chegando de forma fracionada 
para ser analisada pelo conselho. A conselheira Marcela pediu uma questão de ordem 
e após parabenizar o parecer contou sobre o caso do CTI quando as máquinas da obra 
começaram a derrubar as árvores de lá ao ser questionado o mesmo informou que não 
tinha autorização. O conselheiro Hugo Telles chamou a atenção sobre a importância 
das manifestações negativas que vieram dos conselheiros durante o pleno. O conse-
lheiro Mario Cencig fez um histórico das deliberações de pareceres referentes ao mes-
mo assunto. Em votação do parecer, sobre o 4º protocolo de nº 2013/10/47562 - Ode-
brecht Transport foi aprovado com 20 votos favoráveis, 9 abstenções dos conselheiros 
Boni da SVDS, Bordignon da CETESB, Paulo do Alphaville, Marcelo Coluccini do 
SECOVI, Nicia da PUCCAMP, Amoroso do SindusCon, Sebá Torres da SANASA e 
Walquiria do Gabinete e 1 voto contrário do conselheiro Fábio da CEASA. Encerrado 
a apresentação dos pareceres. O presidente informou sobre as atividades da Diretoria 
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Executiva do Conselho que será posteriormente enviado por e-mail referente aos atos 
da presidência e secretaria executiva. Informou sobre a audiência pública sobre a po-
lítica municipal de educação ambiental e sobre o PSA. A cópia desses documentos 
será enviado posteriormente. Falou sobre o procedimento administrativo nº 3 leu, fez 
um esclarecimento sobre o documento e colocou em votação o conselheiro Bordignon 
perguntou sobre o item 1 do documento e foi esclarecido pelo presidente Carlos Ale-
xandre o conselheiro Tiago disse de sua preocupação quanto as outras resoluções da 
presidência onde vê que isso pode impedir a participação da sociedade no conselho, 
propõe que se retire de pauta e seja o documento encaminhado aos conselheiros para 
leitura para que seja votado em reunião posterior. O presidente colocou em votação 
sobre o manter na pauta e após a votação encaminhou que será enviado para o pleno 
tomar conhecimento o documento para posterior votação. A seguir, passou para a Sra. 
Simone da SEHAB fazer a apresentação sobre regularização fundiária. Após termina-
da a apresentação o presidente colocou em votação a extensão da reunião por mais 15 
minutos, foram 21 votos favoráveis e 2 votos pela abstenção das conselheiras Nícia da 
PUCCAMP e Ma´rcia do SINDRURAL .O conselheiro Hugo disse que pelo que en-
tendeu o que ocorria antigamente não ocorrerá mais. Sugeriu uma inversão na sistema-
tização da análise dos processos de regularização fundiária. O conselheiro Victor per-
guntou à representante da SEHAB se existe por parte dessa Secretaria algum 
levantamento à respeito dos processos de imóveis produzidos em Campinas sendo 
adquiridos por pessoas do entorno, ou seja fora do perímetro urbano de Campinas. A 
Sra. Simone respondeu que só fazem gestão sobre os empreendimentos públicos, onde 
há uma normativa criada pelo conselho da Habitação que estabelece pontuação maior 
se a pessoa está há mais de 10 anos em Campinas. No caso de minha casa minha vida 
a Caixa Econômica consegue apurar esses fatos. Mas eles pedem documentos para 
comprovar pelo menos 2 anos em Campinas. Rafael Moya, parabenizou o trabalho da 
SEHAB quanto ao mapeamento e análise apresentada. Falou sobre os instrumentos 
legais que garantem no caso das pessoas de fato precisarem ser removidas a exemplo 
do que ocorreu no Santa Mônica , onde os moradores foram levados para outro lado 
da cidade,, disse que é necessário superar esse tipo de visão. Discutir com as pessoas 
que vivem na área de risco onde querem morar e inclusive trazê-las para mais perto 
como na região central. O conselheiro Bordignon fez uma observação sobre a aplica-
ção da CONAMA 369 que não é mais para ser aplicada pois foi regovada pela Lei 
12.651/2014. Na sua opinião entende ser na licença previa a fase mais importante que 
o conselho deva se manifestar e reitera a fala do conselheiro Hugo. Em seguida per-
guntou à representante da SEHAB como em Campinas são defi nidos os conceitos 
clandestino e irregular. A Sra. Simone disse que clandestino é aquele que nunca passou 
por análise do poder público, e o irregular tem várias classifi cações. Como por exem-
plo, quando o projeto é feito e não é registrado e a aprovação caduca, ou quando a 
aprovação caduca e mesmo assim o empreendedor vende os lotes. A conselheira Mar-
cela, disse que se houvesse uma política de IPTU progressivo como estão fazendo em 
São Paulo, poderíamos ter mais pessoas morando em áreas mais próximas do centro 
onde tem os equipamentos necessários. Não entende como foi colocada tanta gente no 
Bassoli sem uma infra estrutura mínima de atendimento a eles. O conselheiro Mario 
Cencig agradeceu a apresentação feita e pela oportunidade de aprender com pontos de 
vista diferentes Disse que a nossa espécie humana não sabe muito bem conviver com 
outras espécias. Nos achamos o centro do universo. O homem está expulsando as ou-
tras espécies e o que está sobrando? Córregos, riachos , nós temos que tentam preser-
var o espaço das outras espécies que ele crê ser fundamental. O presidente disse que 
gostaria que eles fi zessem uma outra apresentação sobre os trabalhos da SEHAB como 
a modelagem de gestão de confl ito com a população, números e tabelas com informa-
ções sobre as características das famílias e se possível um relatório sobre todos os lo-
cais de regularização fundiária feitas no município e como é o acompanhamento. Dis-
se sobre a necessidade de ter uma carta de risco para futuramente subsidiar o plano 
diretor. Trará posteriormente 2 trabalhos 1 sobre permacultura e outro sobre ecovilas. 
Disse que foi aprovado na ARES PCJ a aprovação para o aumento da tarifa para água 
no município de Campinas e que essas obras estão alocadas para ter saneamento total 
nessas áreas. A seguir abriu a palavra para a fala dos conselheiros. O Dr. Marcos Boni 
disse ser membro do COMDEMA desde 2005 e vê que o COMDEMA está perdendo 
a maior oportunidade de promover um avanço nas áreas verdes dessa cidade. Ele disse 
também que como Diretor do Departamento do Verde nunca foi procurado pela coor-
denadora da comissão de áreas verdes, conselheira Tereza Penteado, para poder auxi-
liar na discussão do tema. Pediu para se colocar na pauta da próxima reunião do COM-
DEMA a destituição dessa conselheira, não só por ela não interagir com a Diretoria do 
Verde mas também por que esta é a 4ª reunião sem um esclarecimento da mesma sobre 
as acusações feitas neste Conselho contra a ONG Resgate Cambuí, a qual é comanda-
da por ela. Foram feitos 5 pedidos por parte dele para que a mesma apresentasse sua 
defesa e a mesma não respondeu nenhuma delas. Disse não ser mais possível aguardar 
os advogados apresentarem a defesa e a mesma continuar como coordenadora da co-
missão de áreas verdes. O Conselheiro Boni disse ainda que todos os pedidos da Con-
selheira Tereza que chegaram na Secretaria do Verde até hoje são sobre o número de 
TACs fi rmados e outras informações que a mesma poderia obter indo diretamente à 
Diretoria do BAV. A Walquiria parabenizou a sra. Simone disse que trabalhou em vá-
rios empreendimentos desses e esclareceu que com relação ao Bassoli a prefeitura só 
indica a demanda. É tudo negociado entre empreiteira e a Caixa Econômica. É o go-
verno Federal quem fez o projeto minha casa minha vida de 40 m² e não a municipa-
lidade. No dia 9 haverá uma reunião no salão vermelho e será preciso ter 2 conselhei-
ros do COMDEMA para discutir amplamente com a sociedade civil sobre o plano 
diretor. Nas reuniões do conselho de habitação as reuniões são abertas, embora não se 
tenha direito a voz é uma boa oportunidade para os conselheiros do COMDEMA par-
ticiparem. O conselheiro Pedro Melillo da UNICAMP disse que para uma melhor 
gestão do dinheiro e dos projetos do 'Minha Casa Minha Vida" o problema deva estar 
nos editais. A Sra. Simone disse que levará para a Secretária a alteração sugeridas nas 
fazes da regularização. Informou que teremos 2 momentos sendo o primeiro quando já 
está em fase de elaboração de projeto e outro quando já estiver concluído e fechado e 
será o reconhecimento do projeto elaborado. O conselheiro Francisco da CAT disse 
que 52% da região de Campinas é rural. Mas uma observação é que ele não viu demar-
cado os loteamentos irregulares nas áreas rurais. Fez um convite que está organizando 
a semana da agricultura orgânica de 15 a 20 de setembro. Em seguida o Presidente 
Carlos Alexandre deu o informe que recebeu os nomes dos servidores da PMC que 
junto com a comissão de análise de território farão a discussão sobre o estudo de im-
pacto de vizinhança- EIV. Disse também que conforme informou a sra. Walquiria para 
representar o COMDEMA no grupo que trabalhará na discussão da metodologia de 
trabalho do plano Diretor e de Uso e ocupação , indicou os conselheiros Hugo e Mario 
para participarem como representantes do conselho. Disse que em complementação à 
fala do Marcos Boni já há por parte da comissão de áreas verdes o descumprimento da 
coordenadora quanto ao cumprimento das comissões. Faremos uma nova eleição da 
comissão de áreas verdes. Será o pleno quem decidirá. Informou sobre o Workshop 
que terá inicio no dia 12/09, e que o conselheiro Tiago está à frente dessa capacitação 

para os conselheiros. Serão três módulos, nos dias 13/09 módulo 1, 20/09 módulo 2 e 
27/09 módulo 3. O presidente Carlos Alexandre deu por encerrada a 150ª Reunião 
Ordinária do COMDEMA. A ata foi por mim Janete Navarro redigida, a qual após 
aprovada pelo Pleno será publicada no D.O.M.. 

 Campinas, 25 de setembro de 2014 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 Secretária Executiva do COMDEMA 

 CONSELHO DIRETOR DO FUNDIF 

 CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E 
COLETIVOS - FUNDIF RESOLUÇÃO FUNDIF Nº 01/2014 
    Dispõe sobre a publicação do Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Preservação e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos  
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPA-
RAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS, doravante denominado Conse-
lho Gestor do FUNDIF, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o disposto 
no § 3º, Inciso XV, do artigo 8º da Lei nº 14.753 de dezembro de 2013 de Campinas,
 RESOLVE:  
 Artigo 1º  - Publicar o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, aprovado em reunião ordiná-
ria realizada em 17 de julho de 2014. 
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E FINALIDADE 
Artigo 1º - O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de 
Direitos Difusos e Coletivos, doravante denominado Conselho Gestor do FUNDIF, 
criado pela Lei Municipal 14.753, de 20 de dezembro de 2013 e integrado por 19 
(dezenove) membros titulares, com igual número de suplentes, denominados Conse-
lheiros, indicados pelos órgãos e entidades relacionados no artigo 5º da referida lei, 
tem por fi nalidade gerir o Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos 
Difusos e Coletivos - FUNDIF.
 CAPÍTULO II
DOS CONSELHEIROS 
Artigo 2º - O Conselho Gestor do FUNDIF é composto pelos representantes dos ór-
gãos e entidades relacionados no artigo 5º da Lei 14.753, de 20/12/2013.
§ 1º - Os representantes das entidades de que trata o inciso XVIII do artigo 5º da Lei 
14.753, de 20/12/2013, serão indicados e eleitos pelas entidades cadastradas na Secre-
taria Executiva do FUNDIF, nos termos de edital específi co.
§ 2º - Os representantes dos órgãos públicos e das entidades relacionados nos incisos 
II ao XI, XV, XVI e XVII do artigo mencionado no parágrafo anterior serão indicados 
pelos seus dirigentes legalmente constituídos.
§ 3º - Os representantes das entidades a que se referem os incisos XII ao XIV do artigo 
5º mencionado no caput deste artigo serão eleitos, internamente, entre os conselheiros 
representantes da sociedade civil.
§ 4º - Os Conselheiros eleitos e os indicados pelos órgãos e entidades vitalícios se-
rão nomeados pelo Prefeito Municipal e a nomeação publicada no Diário Ofi cial do 
Município.
 SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS 
Artigo 3º - Além daquelas previstas no artigo 8º da Lei Municipal 14.753, de 
20/12/2013, os Conselheiros, têm as seguintes atribuições:
I - promover o desenvolvimento e o cumprimento das fi nalidades do FUNDIF;
II - elaborar normas e estabelecer critérios para utilização dos recursos do FUNDIF;
III - propor, discutir e votar proposições; 
IV - requerer reuniões extraordinárias do Conselho Gestor do FUNDIF, com a fi nali-
dade de tratar de assuntos relevantes, desde que o requerimento seja assinado por, no 
mínimo, 5 (cinco) Conselheiros.
V - assinar a Folha de Presença nas reuniões;
VI - solicitar o registro das suas manifestações nas atas das reuniões;
VII - pedir vistas de processos e documentos que estejam sob análise do Conselho 
Gestor do FUNDIF;
VIII - colaborar com o Presidente e os demais Conselheiros no cumprimento das suas 
atribuições;
IX - comparecer às reuniões do Conselho Gestor do FUNDIF nos dias e horários 
fi xados nos editais de convocação;
X - justifi car previamente, sempre que possível, para ausentar-se das reuniões;
XI - aprovar bimestralmente os balancetes mensais;
XII - aprovar a prestação de contas de que trata o § único do artigo 11 da lei mencio-
nada no caput deste artigo.
 SEÇÃO II
DO MANDATO 
Artigo 4º - Os Conselheiros eleitos na forma do disposto pelos incisos XII ao XIV e 
XVIII exercerão seus mandatos pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos 
por iguais períodos; e os não eleitos, representantes dos órgãos e entidades vitalícios, 
também exercerão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por iguais 
períodos.
§ 1º - O Conselheiro que não comparecer em 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (qua-
tro) alternadas, num mesmo ano, e que não tenha sido substituído pelo seu suplente, 
perderá o mandato, devendo o órgão ou a entidade representado indicar seu substituto 
num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do ofício comunicati-
vo e determinativo, expedido pelo Presidente.
§ 2º - Os Conselheiros exercerão suas funções sem qualquer remuneração, nos termos 
do que dispõe a Lei Orgânica do Município.
 CAPÍTULO III
DA PRESIDÊNCIA 
Artigo 5º - A presidência do Conselho Gestor do FUNDIF será exercida pelo Secretá-
rio Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos termos 
do disposto pelo inciso I do artigo 5º da Lei Municipal 14.753, de 20/12/2013.
§ Único - Nas ausências do Presidente, as reuniões serão presididas pelo representante 
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos ou, na ausência deste, pelo representan-
te da Secretaria Municipal de Finanças.
Artigo 6º - Compete ao Presidente:
I - representar o Conselho Gestor do FUNDIF;
II - convocar e presidir as reuniões;
III - votar como Conselheiro e exercer o voto de qualidade, no caso de empate;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;


