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 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

  Solicitação: 2018000897
 Interessado: ALADINO SELMI NETO 

 Em atendimento de sua solicitação número 2018000897, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados 
no LAO no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de publicação:

 - Corrigir volume de empréstimo na declaração; 
 - ART do projeto de drenagem;
 - RG/CPF do representante legal nomeado em procuração,
 - Projeto de drenagem ao longo da intervenção conforme item 10, do Anexo III-SG-A, 
do Decreto 18.705/2015.

 Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 08 de novembro de 2018 
 GEOLª. RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 Coordenadora Do Suporte Geológico - Matrícula:124.945-2 
   

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  
Protocolo LAO:  2018000869
 Interessado:  Fabio Toledo França Pupo Nogueira

 Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação, nos termos do Decreto 18.705/15, o arquivo kmz indicando 
a localização do imóvel.

 Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658.
 

 Campinas, 08 de novembro de 2018 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga - Matrícula:126.297-1 
   

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  
Solicitação: 2018000882
Interessado: Living Cabreuva Empreendimentos Imobiliários 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 novo PGRS incluindo o gerenciamento dos resíduos de demolição das 
estruturas existentes no lote. O não atendimento aos itens dentro do prazo estabelecido 
é passível de indeferimento da solicitação.

Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513.
 

 Campinas, 08 de novembro de 2018 
 ENGº DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil - Matrícula:123.234-7 
   

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  
Solicitação LAO:  2018000814    
 Interessado:   LE MASTER FERRAMENTARIA E METÁLICA EIRELI ME 
  
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
 - Arquivo  Kmz  com a localização da empresa;
 - Cópia do IPTU do último ano relativo ao imóvel onde se desenvolve a atividade;
 - Corrigir o croqui de localização, de modo a discriminar os usos da vizinhança (resi-
dencial, comercial e industrial) no raio de 100 m da empresa;
 - Planta da edifi cação aprovada pela SEPLURB, pois o documento anexo está ilegí-
vel;
 - Retifi car as abas ‘Resíduos sólidos’ e ‘Disposição fi nal’, de modo a incluir os resí-
duos identifi cados no fl uxograma do processo produtivo;
 - Comprovantes da destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos sólidos 
gerados pelo processo produtivo da empresa;
 - Comprovante do cumprimento da exigência técnica nº 02 da Licença de Operação 
nº 5006914, que versa sobre o armazenamento e destinação dos resíduos perigosos;
 - Corrigir o balanço hídrico, de modo a incluir o uso de água no processo produtivo 
(uso industrial);
 - Retifi car a aba ‘Matérias-Primas’, de modo a incluir os óleos lubrifi cantes e hidráu-
licos identifi cados no fl uxograma do processo produtivo.

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, 08 de novembro de 2018 
 ENGª CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 Engenheira Ambiental - Matrícula:123.880-9 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

   COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMPINAS ATA DA 199ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO PLENO - 27/09/2018 
  

 Reuniram-se os membros titulares e suplentes do COMDEMA - CONSELHO MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS regularmente CONVOCADOS para 
a 199ª Reunião Ordinária realizada em 27 de setembro de 2018 (quinta-feira) às 
14:00h e término às 16:30h (excepcionalmente) no Salão Vermelho do Paço Munici-

pal (Av. Anchieta nº 200 - Campinas/SP), para atender a seguinte ORDEM DO DIA: 
A) PAUTA INSTITUCIONAL: 1) Apresentação do Dr. ARLY DE LARA ROMEO - 
Diretor Presidente da SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO e do Dr. MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Diretor Técnico da 
mesma empresa. TEMA: “UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO”; 2) Apre-
sentação de Dr. GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR, Gerente Jurídico do Contencioso 
da SANASA - SOC. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. TEMA: 
“MEDIDA PROVISÓRIA 844/18 - ALTERAÇÕES NO MARCO LEGAL DO SA-
NEAMENTO AMBIENTAL” (para prévio conhecimento dos membros do COMDE-
MA, o inteiro teor da Medida Provisória está disponível em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm); 3) Apresentação do Eng. Am-
biental Phillip de Souza Cardoso da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Campinas; TEMA: “Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Do-
cumentos Comprobatórios de Campinas enviados para o Programa Município 
VerdeAzul (PMVA)”; 4) Apresentação do Eng. Ambiental Geraldo Neto da Secretaria 
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas; TEMA: 
“Programas Ambientais em Áreas Rurais e interface com a elaboração do Caderno de 
Conservação e Uso da Água no Meio Rural do Plano de Bacias do PCJ”; B) PAUTA 
INTERNA: Justifi cativas de ausência; Aprovação das atas da 197ª e 198ª Reuniões do 
Pleno; Fala da Presidência; Análise do Pleno e deliberação da RESOLUÇÃO 01/2018 
do PLENO DO COMDEMA, de criação do FAM - FÓRUM AMBIENTAL METRO-
POLITANO; Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental; Atua-
lização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental; Palavra dos Conselheiros. 
Exatamente às 14:00h assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. João Luiz P. G, Min-
nicelli (Giovanni Galvão) dando boas vindas a todos e agradecendo presença; foi 
montada a mesa, convidando-se o Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Campinas, Dr. Rogério Menezes, o Dr. Arly de Lara Romeo, 
Presidente da SANASA, o Dr. Marco Antonio dos Santos, Diretor da Sanasa, Dr. 
Gilberto Jacobucci Jr, Gerente Jurídico; e Dra. Andrea Struchel, Superintendente De-
partamental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Campinas; lida a pauta, foi dada imediata palavra ao Dr. ARLY DE LARA ROMEO 
- Diretor Presidente da SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO, que fez sua apresentação sobre Universalização do Saneamento; 
informou que a SANASA é hone a representante da ONU AMBIENTAL no Brasil e 
que ele, Arly, foi designado Embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) 
pelo trabalho desenvolvido pela Sanasa de redução das perdas de água na rede; infor-
mou que 98% da cidade de Campinas já está com fornecimento de água potável de boa 
qualidade; trata-se da cidade com menor perda de água potável do Brasil; lembrou que 
quando se deu a crise hídrica ninguém e nenhuma empresa e nenhuma cidade estavam 
preparados, mas que terminou sendo boa, pois produziu um alerta e mostrou a impor-
tância, que foi aprendida, de estarmos preparados para estas ocasiões; por conta dessa 
crise a reservação passou a ser uma prioridade e os gestores amadureceram; informou 
que por incrível que possa parecer, o Brasil destina 18 bilhões de reais para saneamen-
to mas apenas 10% desse valor destinado é efetivamente investido em saneamento, 
pois os municípios não têm estrutura, nem assessoria, nem corpo técnico para produzir 
projetos de boa qualidade; informou que a ETE BOA VISTA já está com 100% de 
membranas ultrafi ltrantes e que é uma falácia afi rmar que possa existir saúde pública 
sem que haja saneamento; informou que a parceria que vinha sendo estruturada com o 
Aeroporto Internacional de Viracopos para água de reuso está momentaneamente sus-
penso, aguardando-se que seja defi nida a nova empresa ou consórcio de empresas que 
irá gerir o aeroporto, quando então as negociações serão retomadas; também a parceria 
com o DIC (Distrito Industrial de Campinas) para água de reuso em todas as indústrias 
da região estará sendo fechado em breve; está igualmente sendo formalizada parceria 
para que o Corpo de Bombeiros utilize apenas água de reuso em suas operações de 
combate a incêndio; a SANASA formalizou parceria com o Município de Valinhos 
(confi rmando sua vocação de atuação regional) e administrará a ETE CAPUAVA, por 
conta da qual será desativada a ETE SAMAMBAIA, situada na divisa de Campinas 
com aquele município; está sendo fi nalmente resolvida a situação do Gramado/San 
Conrado, com fornecimento de água para todo aquele território da cidade; A SANASA 
pretende dar continuidade a seu trabalho de atuação metropolitana; foi considerada, 
por revistas especializadas, a melhor empresa pública de saneamento do Brasil e con-
ta com o apoio de todos os Campineiros para continuar a prestar bons serviços, pois já 
é considerada, como empresa pública, a “joia da coroa” da gestão de campinas e em-
bora tenha passado por alguns graves percalços em administrações anteriores, está 
com suas fi nanças saneadas e em condições de prestar um serviço de boa qualidade a 
Campinas; para encerrar, convidou os membros do COMDEMA para uma visita a al-
gumas das modernas instalações de estações da SANASA; foi dada em seguida a pa-
lavra para o Dr. MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Diretor Técnico da mesma em-
presa, para dar continuidade ao tema “UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO”; 
afi rmou que a meta da SANASA é Plano de Metas 300% - Universalização do Sanea-
mento; levantamento da Agência Nacional de Águas aponta que 70% dos 5.570 muni-
cípios têm tratamento de esgoto com, no máximo, 30% de efi ciência. O restante dos 
dejetos que não é tratado vai para os rios. O Brasil precisa investir R$ 150 bilhões para 
garantir a todos os moradores das cidades acesso ao serviço de saneamento básico 
adequado até 2035; 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no 
mundo; Cerca de três em cada dez pessoas não têm acesso a água potável em casa, de 
acordo com novo relatório da (OMS). todos os anos 361 mil crianças com menos de 5 
anos morrem devido a diarreia. IBGE, 2016; 65% das internações de crianças menores 
de 10 anos são causadas por doenças decorrentes da fragilidade ou da inexistência de 
redes de esgoto e água tratada; Portal do Saneamento Básico (12/03/2018); a univer-
salização do atendimento é uma exigência da Lei do Saneamento Básico - nº 
11.445/2007, alterada pela MP 844, de 06/07/2018; O acesso aos serviços de sanea-
mento básico é condição fundamental para a sobrevivência humana. O défi cit na pres-
tação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, seja ele 
doméstico ou industrial pode acarretar em graves problemas sociais, tanto para o setor 
de saúde pública quanto para a preservação do meio ambiente que infl uencia direta-
mente na qualidade de vida de uma parte signifi cativa da população (HUTTON,2004; 
apud GALVÃO JUNIOR, A.C., 2009); Situação de Campinas: com quase 1.200.000 
habitantes (IBGE, 2018); no SISTEMA DE ABASTECIMENTO conta Índice de 
Abastecimento: 99,79%; Captações: 02 pontos; ETAs: 05; Cap. de produção: até 
4.530 L/s; Reservação: 41 CRDs (43 apoiados e 26 elevados); Reservação em Siste-
ma: 134.092 m3; Extensão de redes (adutoras e redes de distribuição): 4.687,54 km ; 
Ligações / Economias de Água: 349.243 ligações, sendo 503.624 economias de água; 
Índice de Perdas na Distribuição (IPD): 20,77%; Índice de Perdas de Faturamento 
(IPF): 13,08% (tudo conforme Ref: julho/18); no SISTEMA DE ESGOTAMENTO: 
Estações de Tratamento: 22; EPAR: 1; Estações Elev. de Esgoto: 97; Ext. de redes: 
4.403,63 km; Ligações / Economias de Esgoto: 324.895 ligações e 459.895 econo-
mias; população atendida com coleta: 95,72%; Capacidade instalada de tratamento: 
95%; (ref. Jul 18); previsão para 2025: água: 100%; IPD: 15%; Tratamento Esgoto: 
100%; elevar o nível de tratamento de secundário para terciário em mais de 50%; Nos 
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últimos cinco anos, a empresa investiu quase R$ 500 milhões em sistemas de abaste-
cimento e esgotamento sanitário (www.sambiental.com.br/revista);
METAS EMPRESARIAIS DA SANASA - 100 % de abastecimento de água; - 100 % 
de coleta e afastamento de esgotos; - 100% de tratamento de esgotos; - Garantia de 
abastecimento; - Índice de satisfação dos clientes de 96%; - Novos negócios na área 
de saneamento; Foi dada a palavra em seguida ao Dr. GILBERTO JACOBUCCI JU-
NIOR, Gerente Jurídico do Contencioso da SANASA - SOC. ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO para sua apresentação sobre “MEDIDA PROVISÓ-
RIA 844/18 - ALTERAÇÕES NO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO AMBIEN-
TAL”; o palestrante fez rápidas observações sobre os objetivos da M.P. 844/18 e infor-
mou: o objetivo da medida é dar segurança jurídica para novos investimentos em 
saneamento; atribui à ANA, Agência Nacional de Águas, que atuava até então como 
agência reguladora na gestão de recursos hídricos, a competência para elaborar nor-
mas nacionais de referência regulatória para o setor de saneamento básico; cria o Co-
mitê interministerial de Saneamento Básico responsável por implantar a política fede-
ral de saneamento básico e articular a atuação dos órgãos e entidades federais na 
alocação de recursos fi nanceiros em ações de saneamento básico (mais efi ciente coor-
denação); seria uma determinação do TCU; estabelece a modalidade de “chamamento 
público” para propostas de manifestação de interesse público mais efi ciente e vantajo-
so para a prestação descentralizada dos serviços públicos de saneamento; as críticas 
são de não ter havido debates com o setor de saneamento e com a sociedade e que os 
maiores problemas dessa medida provisória são ligados à sua inconstitucionalidade 
em face da Constituição Brasileira, que estão sendo levantados perante o Supremo 
Tribunal Federal por dois partidos (PSB e PT) e por diversas entidades federadas e 
diversas empresas especialmente em razão do esvaziamento de competência normati-
va das unidades federadas municípios, ampliando o poder normativo da ANA; atual-
mente as prefeituras podem fi rmar contratos diretamente com as concessionárias esta-
duais e a abertura de concorrência só é necessária para contratar empresas 
privadas;torna-se obrigatória a concorrência para mais de 5.500 municípios, havendo 
inversão da lógica do subsídio cruzado. informou que para a SANASA e para Campi-
nas a medida provisória trará poucas consequências práticas e nenhuma delas de mui-
ta gravidade; Campinas e SANASA estão, portanto, tranquilizadas quanto à aplicação 
desta medida provisória na RMC; encerrada esta última fala, foi dada a palavra para 
os Conselheiros questionarem os palestrantes; inscreveram-se Carlos Alexandre, Ma-
ria Celeste (embora não componha o COMDEMA), Francisco (Habicamp), Teresa 
Penteado e Agenor; os questionamentos foram todos esclarecidos, tendo Teresa afi r-
mado, contudo, que não considerava que o trabalho da SANASA é bem feito, pois o 
problema é que a legislação brasileira faz poucas exigências para a qualidade da água 
que é servida às populações e que hormônios, por exemplo, não são eliminados da 
água; foi prestado o esclarecimento técnico pelo Diretor da Sanasa, Marco Antonio, 
que informou que Campinas atende todas as exigências da CETESB e, por conta pró-
pria, realiza atividades de saneamento bem acima das exigências dos órgãos ambien-
tais; informou fazer parte do Conselho Nacional de Saneamento e que lá se sabe que 
este serviço exigido pela conselheira não é realizado em parte nenhuma do território 
brasileiro; pediu e recebeu a palavra o Secretário Municipal do Verde, para cumpri-
mentar o Presidente da SANASA e os palestrantes pela excelência das apresentações 
e para informar que Campinas está em vias de instalar a 77a. Cisterna em área rural, a 
caminho célere para atingir o número de 100 (cem) cisternas instaladas; ante esta in-
formação o Secretário foi aplaudido; encerrou-se assim esta mesa de trabalhos; desfei-
ta a mesa, foi montada a mesa de apresentações da Secretaria do Verde; antes das pa-
lestras, conduto, e para aproveitar o quorum, pelo adiantado da hora, passou-se, em 
inversão de pauta à PAUTA INTERNA, com as Justifi cativas de ausência, tendo o 
Presidente informado terem justifi cado ausência os Conselheiros Marcia R. Marques 
(Sindicato Rural) Juliano Finelli (Unicamp) e Alan Cury (IAB); passou-se à Aprova-
ção das atas da 197ª e 198ª Reuniões do Pleno: questionados, os membros do COM-
DEMA componentes do PLENO aprovaram as atas por maioria, com três abstenções 
e nenhum voto contrário; foram em seguida apresentados os palestrantes, técnicos da 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas; 
passou-se à primeira apresentação, do Eng. Ambiental Phillip de Souza Cardoso com 
o TEMA: “Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Documentos Comprobatórios de 
Campinas enviados para o Programa Município VerdeAzul (PMVA)”; O programa é 
aplicado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Agenda Ambiental); possui 10 
Diretivas (compreendendo 85 ações); trata-se de um Ranking dos 645 municípios, 
com Certifi cação por 80 pontos (IAA entre 0 e 100); Prioridade de Governo; em 2013, 
Campinas esteve ranqueada em 10º lugar, em 2014 em 45º, em 2015 passou para o 15º 
lugar; em 2016 ascendeu para 12º lugar em fi nalmente em 2017 alcançou sua melhor 
colocação até agora: 5º lugar; para 2018 estão previstas as seguintes ações: em MS2 
- Instalação Sustentável, o Prédio SANASA; em MS6 - Estímulo à produção sustentá-
vel de alimentos, a Feira Orgânica na CEASA Campinas; em MS7 - Ed. Ambiental e 
Boas Práticas Sustentáveis, o Projeto Alimentação Saudável; como PRÓ - ATIVIDA-
DE, Estudo de Viabilidade dos Parques Lineares; em EEA1 - Programa de Educação 
Ambiental - Política Municipal de Educação Ambiental; em EEA4 - Articulação Inter-
municipal - Reconecta RMC; em EEA7 - Centro de Educação Ambiental - Fundação 
José Pedro de Oliveira - Mata de Santa Genebra; em PRÓ - ATIVIDADE, Licencia-
mento Ambiental Online (LAO); em CA1 - Servidores em Comitês de Bacia - Câmara 
Técnica Uso e Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural); em CA2 - Nomeação 
Conselheiros - Legislação e Divulgação no site da Prefeitura; em CA4 - Plano de 
Gestão Ambiental - Apresentação ao COMDEMA; em CA6 - Relatório e Resolução 
do COMDEMA - são as atividades desenvolvidas pelo conselho, que atendem estes 
requisitos e foram cumpridas; em BIO2 - Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
- Núcleo Rural - Implantação de Fossa Séptica Biodigestora; em BIO3 - Guarda Res-
ponsável de Cães e Gatos, Programa Microchipagem e Cadastramento de Animais; em 
BIO6 - Salvaguarda da Biodiversidade - Projeto Fotografi a da Natureza na Mata San-
ta Genebra; e fi nalmente em PRÓ - ATIVIDADE, apresentará o SAMU Animal; em 
GA1 - Nascente Modelo, a Nascente do Córrego Guará, na Mata Santa Genebra; em 
GA2 - Uso Racional da Água, a Substituição das redes de distribuição de água; em 
GA3 - Estação de Tratamento de Água (ETA), a Declaração SANASA e visita ETA 1 
e 2; em GA2 - Uso Racional da Água, Substituição das redes de distribuição de água; 
em GA7 - Educ Ambiental e Proteção de Nascentes, Sensibilização de alunos na Esta-
ção Ambiental da APA; em QA1 - Cronog de Manut e Subst da Frota Municipal, Re-
latório da EMDEC; em QA6 - Treinamento Op Estiagem e Op Verão, Certifi cados dos 
técnicos da Defesa Civil; em QA7 - Educ Amb e Queimada Urbana, Brigada de incên-
dio da Mata de Santa Genebra; em QA8 - Ocorrências Queimadas, Mapeamento com 
dados do INPE; a inspeção veícular também concorrerá, disponível em: http://www.
emdec.com.br/efi ciente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=inspencaoveicular; e 
h t t p : / / w w w. e m d e c . c o m . b r / e f i c i e n t e / s i t e s / p o r t a l e m d e c / p t - b r / s i t e .
php?secao=inspencaoveicular; em QA1 - Cronog de Manut e Subst da Frota Munici-
pal, Relatório da EMDEC; em QA6 - Treinamento Op Estiagem e Op Verão, Certifi -
cados dos técnicos da Defesa Civil; em QA7 - Educ Amb e Queimada Urbana, Briga-
da de incêndio da Mata de Santa Genebra; em QA8 - Ocorrências Queimadas, 

Mapeamento com dados do INPE; em US3 - Áreas Contaminadas, Diretrizes Ambien-
tais e DataGEO; em US6 - Programa Cidades Resilientes, Adesão ao programa Cida-
des Resilientes da ONU, Plano de Contingência e Identifi cação de Áreas de Alto e 
Muito Alto Risco; em US8 - Mapeamento, Mapeamento Áreas Contaminadas, Proces-
sos Geodinâmicos Perigosos e Mineração; fi nalmente em PRÓ-ATIVIDADE, será 
apresentado o GeoAmbiental Campinas, Sistema de acesso permanente, disponível 
em https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_svds.phtml?confi g=svds; 
em AU4 - Piloto de Floresta Urbana, Avenida Dr. Theodureto; em AU6 - Publicação 
sobre Arborização Urbana, Guia Arborização Urbana; em AU8 - Cobertura Vegetal do 
Perímetro Urbano, Atualização com imagem 2014; e fi nalmente em PRÓ-ATIVIDA-
DE, se apresentará o Programa Mãos Amigas; em ET1- Plano de Saneamento Básico, 
PPA , LOA e Cronograma Físico; em PRÓ-ATIVIDADE, será apresentada a EPAR - 
Estação Produtora de Água de Reúso (modelo); em ET2- Ação Plano de Saneamento 
Básico, o Sistema de Esgotamento Sanitário do Taubaté; em ET5- Ação Educ Amb e 
a importância da ETE, o Programa Minha Escola na SANASA; em PRÓ-ATIVIDA-
DE, a EPAR - Estação Produtora de Água de Reúso; em RS3 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, o Licenciamento Ambiental Municipal - PGRS; RS6 - Piloto de 
Compostagem, a Parceria SMSP e IAC; em RS7 - Edu Amb e Coleta Seletiva, o Pro-
grama Lixo e Reciclagem - EEI Dr. João Alves dos Santos e em PRÓ-ATIVIDADE, 
Reciclagem de Bituca de Cigarro. O palestrante agradeceu a colaboração do COMDE-
MA para o esforço de conquista de pontos no programa ambiental estadual; Dada a 
palavra em seguida, ao Eng. Ambiental Geraldo Neto da Secretaria do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas; TEMA: “Programas Am-
bientais em Áreas Rurais e interface com a elaboração do Caderno de Conservação e 
Uso da Água no Meio Rural do Plano de Bacias do PCJ”; Para ele, o Programa de 
Saneamento Rural Sustentável, instituído pelo Plano Municipal de Saneamento Bási-
co - PMSB (Decreto Municipal nº 18.199/13, disponível em http://campinas.sp.gov.
br/governo/meio-ambiente/plano-saneamento-basico.php) visa atender a população 
rural no que se refere ao saneamento básico, destacando-se ações de adequação do 
esgotamento sanitário e conservação do solo e da água; O Programa de Saneamento 
Rural Sustentável (PSRS) tem como objetivo o atendimento da população rural, visan-
do universalizar o saneamento básico destas regiões; e tem como meta, adequar o es-
gotamento sanitário das propriedades rurais do município de Campinas, até 2033; 
Estas ações iniciaram-se nas Zonas de Proteção e Recuperação de Mananciais (ZPRM) 
aprovadas pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos (PMRH, 2016), por meio do 
diagnóstico, cadastro, capacitação, doação de sistemas de esgotamento sanitário e 
acompanhamento das instalações e operações, com apoio técnico do Núcleo Rural da 
SVDS; O programa fomenta principalmente as tecnologias sociais de tratamento de 
esgoto para áreas rurais desenvolvidas pela Embrapa Instrumentação, instituição par-
ceira da Prefeitura de Campinas neste Programa; Estas tecnologias envolvem as fossas 
sépticas biodigestoras (FSB) para o tratamento das águas negras e os Jardins Filtrantes 
(JF) para o trateamento das águas cinzas; os sistemas implantados foram doados pela 
SVDS com recursos do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio 
Ambiente (PROAMB) e de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) sendo que as 
propriedades contempladas com as doações foram adequadas quanto ao esgotamento 
sanitários podem ser visualizadas no Mapa disponível no portal Geoambiental; Os 
recursos gerenciados pela SVDS no PSRS (do Fundo de Recuperação, Manutenção e 
Preservação do Meio Ambiente,PROAMB, e de Termos de Ajustamento de Condutas- 
TACs, e também da Agência Nacional das Águas-ANA para 2019) contou previamen-
te com ofi cinas: 1ª Ofi cina de Instalação e Operação de Fossas Sépticas Biodigestoras 
- FSB e Práticas Sustentáveis?, Data/Local: 30/07/17 Sítio do Edson Cogo (Descam-
pado); Nº Participantes: 30; (ver http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.
php?id=32008); 2ª Ofi cina de Instalação e Operação de Sistemas de Tratamento de 
Esgotos Sanitários para Áreas Rurais; Data/Local: 28/10/17 - Sítio do Pedro Yuzawa 
(Descampado), Nº Participantes: 20 (ver http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-inte-
gra.php?id=32892); 3ª Ofi cina de Instalação e Operação de Sistemas de Tratamento de 
Esgotos Sanitários para Áreas Rurais?, Data/Local: 21/12/17 - Fazenda do Eduardo 
Campos (Joaquim Egídio), Nº Participantes: 22; (ver https://www.embrapa.br/busca-
-de-noticias/-/noticia/30763253/fazenda-em-area-de-conservacao-recebe-fossa-septi-
ca-biodigestora e http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33324; 4ª 
Ofi cina de Instalação e Operação de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários 
para Áreas Rurais, Data/Local: 28/03/18 - Sítio Santa Luzia (Descampado), Nº Parti-
cipantes: 17 (ver https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/32845167/ofi ci-
na-instala-jardins-fi ltrantes-em-campinas e http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-
-integra.php?id=33785); Decorreram também algumas reuniões: 1ª Reunião Técnica 
com Stakeholders: Parceria em Saneamento Básico Rural da Região de Campinas - 
SP, Data/Local: 13/04/18 - CCA- SANASA, Nº Participantes: 42; (ver http://www.
campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33890 e https://www.embrapa.br/busca-
-de-noticias/-/noticia/33300959/embrapa-e-prefeitura-de-campinas-assinam-conve-
nio-para-ampliar-acoes-de-saneamento-basico-rural); foram informados alguns links 
interessantes para os membros do COMDEMA: sobre Fossas Sépticas Biodigestoras 
- FSB, ver https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servi-
co/721/fossa-septica-biodigestora e sobre Jardim Filtrante - JF ver https://www.em-
brapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/1307/jardim-fi ltrante; so-
bre CONVÊNIO DE COOPERAÇÃ TÉCNICA - EMPRAPA E PREFEITURA DE 
CAMPINAS e programa CIDADADÃO REPÓRTER CAMPINAS - SANEAMEN-
TO RURAL, ver https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2152151401493308&
id=259066967468437; sobre TV CÂMARA - MEU AMBIENTE: SUSTENTABILI-
DADE NA AGRICULTURA, ver https://www.youtube.com/watch?v=ApD6iU_idNs. 
Não houve questionamentos a respeito destas duas apresentações ao fi nal, pois foram 
feitos dois questionamentos ao longo das apresentações, devidamente informados; 
Passou-se em seguida à Fala da Presidência; Análise do Pleno e deliberação da RESO-
LUÇÃO 01/2018 do PLENO DO COMDEMA, de criação do FAM - FÓRUM AM-
BIENTAL METROPOLITANO; o Presidente Giovanni esclareceu que a resolução 
visa fortalecer a presença do COMDEMA/CAMPINAS junto à comunidade ambien-
tal metropolitana campineira, visando atuação conjunta e mútua colaboração, a partir 
do reconhecimento do fato de que questões ambientais normalmente não respeitam 
fronteiras ou divisas locais e usualmente dizem respeito e impactam a mais de um 
município; diante disto a Presidência decidiu submeter ao Pleno uma Resolução crian-
do (na esteira da já criada FECONDEMA - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CON-
SELHOS DE MEIO AMBIENTE, que busca fi liar e integrar os Conselhos de Meio 
Ambiente de todo o país, entidade que foi gestada dentro deste COMDEMA/CAMPI-
NAS e por ele aprovada) um órgão que integre todos os Conselhos Municipais de cada 
um dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas; dito isto, o 
Presidente leu e comentou cada um dos artigos, itens, parágrafos e alíneas da resolu-
ção; questionando o Pleno quanto à possibilidade de ser o tema colocado em votação 
e questionando o Pleno sobre estarem seus membros em condições de votar, para 
ambos os assuntos o resultado foi positivo; diante disto, o Presidente colocou em vo-
tação a íntegra da Resolução 01 de 27 de setembro de 2018, que foi aprovada por 
unanimidade dos Conselheiros; fi ca, assim, aprovada e será publicada uma resolução 
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do COMDEMA, COM O SEGUINTE TEOR: RESOLUÇÃO COMDEMA CAMPI-
NAS Nº 01, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 - INSTITUI, NO ÂMBITO DO COM-
DEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS, O 
FAM - FÓRUM AMBIENTAL METROPOLITANO. - O Pleno do COMDEMA - 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS, reunido no dia 
27 de setembro de 2018: CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual (São Pau-
lo) nº 870, de 19/06/2000, que cria a RMC - Região Metropolitana de Campinas e o 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas; CONSIDE-
RANDO a Lei Municipal (Campinas) nº 10.841, de 24/05/2001, que cria o COMDE-
MA e estabelece, dentre suas competências, a de “deliberar sobre planos, programas e 
projetos intersetoriais, regionais e locais, de desenvolvimento do Município em bases 
de equilíbrio social e ecológico, e oferecer contribuições para o seu aperfeiçoamento”; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual (São Paulo) nº 46.057 de 27/08/2001, que re-
gulamenta o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMC; CONSIDERAN-
DO a Lei Federal nº 13.089, de 12/01/2015 (“Estatuto da Metrópole”) que demanda, 
para a aplicação de suas diretrizes, levar-se em conta, dentre outras, “as características 
ambientais (...) e as especifi cidades dos Municípios integrantes da unidade territorial 
urbana”; CONSIDERANDO o Decreto Municipal (Campinas) nº 19.176, de 
13/06/2016, que em seu art. 8º inc. XII estabelece competir à Presidência do COMDE-
MA “articular estratégias de atuação conjunta para qualidade do meio ambiente e ges-
tão ambiental com outros conselhos ou órgãos públicos ou privados, bem como com 
órgãos ambientais da Região Metropolitana de Campinas, do Estado ou da União”; 
CONSIDERANDO que o Plano Diretor do Município de Campinas (Lei Complemen-
tar Municipal nº 189, de 18/01/2018) estabelece como princípio a “articulação do de-
senvolvimento regional, que compreende o compartilhamento de responsabilidades e 
ações entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas - RMC”, com o ob-
jetivo de “promover o desenvolvimento urbano integrado, na busca de soluções para 
questões de interesse comum”; CONSIDERANDO que a questão ambiental não res-
peita divisas municipais, transcende o interesse local e é o único tema que efetivamen-
te interage com os demais temas das gestões públicas local e regional; CONSIDE-
RANDO, fi nalmente, ser conveniente e oportuno que esta articulação regional 
efetivamente aconteça para que a experiência do Município de Campinas de garantir 
uma atenção ambiental na produção do desenvolvimento local possa espraiar-se para 
as demais 19 cidades que atualmente compõem a Região Metropolitana de modo a 
tornar a preocupação com o Meio Ambiente um comportamento uniforme da gestão 
pública em toda a RMC; RESOLVE: Art. 1º. - Instituir, no âmbito deste COMDEMA 
- Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, o FAM - FÓRUM AMBIEN-
TAL METROPOLITANO destinado à articulação de conselhos ambientais locais.Pa-
rágrafo Único: O FÓRUM não terá personalidade jurídica formal e terá vigência inde-
terminada. Art. 2º. - São seus objetivos institucionais: a. Identifi car e articular os 
Conselhos Ambientais de cada uma das cidades que compõem a RMC; b. Fomentar, 
facilitar, assessorar e orientar a mútua colaboração entre esses Conselhos; c. Identifi -
car as difi culdades comuns entre esses colegiados ambientais, propondo e executando 
formas de superação dessas difi culdades; d.Identifi car, na temática ambiental, aqueles 
assuntos que carecem de enfrentamento e normatização uniforme em nível regional 
metropolitano; e. Fomentar a participação da Sociedade de cada um dos diversos seg-
mentos representados nos conselhos municipais ambientais; f. Atuar na capacitação 
básica de pessoas físicas, de instituições da Sociedade Civil Organizada e de membros 
de órgãos públicos ambientais de modo a facilitar a atuação com qualidade nos cole-
giados ambientais; g. Conquistar participação institucional permanente da RMC nos 
colegiados ambientais estaduais (central, temático e assemelhados) e nacional; Art. 3º. 
- Para atingir seus objetivos, o FÓRUM deverá reunir-se trimestralmente em forma de 
rodízio geográfi co (de modo a contemplar todas as cidades da RMC) e poderá: a. 
Promover discussões sobre os diversos aspectos ambientais de interesse comum e de 
relevância metropolitana; b. Realizar eventos de aprimoramento e atualização técnica 
na temática ambiental, visando capacitação e qualifi cação de seus atuais e de futuros 
membros ou de meros interessados em participar desses colegiados ambientais; c. 
Consolidar as propostas consensuadas, dando-lhes publicidade por meio dos respecti-
vos Diários Ofi ciais e em meio eletrônico. d. Empenhar-se para que a Sociedade Civil 
Ambiental Organizada de cada uma das cidades da RMC tenha efetiva participação no 
FÓRUM, como observadora dos trabalhos e com direito à voz; e. Colaborar com a 
gestão ambiental local e regional, prestando assessoria técnica não apenas aos Conse-
lhos locais como, sob demanda, aos gestores ambientais; f. Analisar e atender, quando 
possível, demandas dos Conselhos Ambientais locais, desde que coincidentes com os 
objetivos da criação do FÓRUM; g. Articular-se com a FECONDEMA - FEDERA-
ÇÃO NACIONAL DOS CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE para, identifi cados 
objetivos comuns, visar a mútua colaboração para atingi-los. Art. 4º. - O FÓRUM será 
coordenado pelo COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, 
com o convite de participação estendido aos conselhos municipais dos municípios 
membros da Região Metropolitana de Campinas - RMC que, como membros, terão 
voz e voto. Parágrafo Primeiro - Poderão ser convidados a participar do FÓRUM, com 
direito a voz (sem voto) os gestores ambientais das cidades que compõem a RMC, 
empresas com vocação ambiental em qualquer de suas vertentes, instituições ambien-
tais públicas ou privadas e entidades ambientais da RMC ou de fora dela. Parágrafo 
Segundo - Por designação do Presidente do COMDEMA, a Secretaria Executiva do 
FÓRUM poderá ser atribuída à Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, ou outra 
que venha a substituí-la ou mesmo a outro conselho, entidade, instituição ou órgão. 
Art. 5º. - Os relatórios de atividades do FÓRUM deverão ser periodicamente apresen-
tados ao Plenário do COMDEMA (preferencialmente na reunião que encerra cada 
semestre) e, após, encaminhados ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 
para ciência e providências eventualmente cabíveis. Art. 6º. - Por demanda de qual-
quer de seus membros, poderá o FÓRUM ser regido por Regimento Interno aprovado 
pela maioria de seus membros em reunião especialmente designada e monotemática. 
Art. 7º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Campinas, 27 de 
setembro de 2018 - JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO) - PRE-
SIDENTE DO COMDEMA/CAMPINAS; Passou-se em seguida à sequência da pau-
ta, com os itens “Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental” e 
“Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental; Palavra dos Conse-
lheiros”, tendo o Presidente de ambas, Dr. Carlos Alexandre Silva, informado não 
haver nada a tratar nestes assuntos; passou-se então à palavra aberta para os Conse-
lheiros, tendo-se inscrito as Conselheiras Teresa Penteado e Angela Podolski, a pri-
meira para solicitar apoio do COMDEMA para questionamentos que estão sendo en-
caminhados a diversos órgãos municipais; a segunda para solicitar apoio do 
COMDEMA para as demandas do CONGEAPA referentes ao Plano de Manejo da 
APA de Sousas e Joaquim Egídio, já que, segundo ela, os órgãos questionados, inclu-
sive Ministério Público, não têm respondido suas solicitações; foi solicitado então a 
ambas que dirijam solicitações escritas para a Secretaria Executiva do COMDEMA 
para estudo da possibilidade de atendimento; também Conselheiro Francisco pediu a 
palavra para informar que algumas reivindicações do CONSEG dirigidas ao COMDE-
MA foram atendidas e outras não e que ele insistiria nas solicitações; ele já as encami-

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

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

 Presidente do COMDEMA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

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

CONGEAPA - 25/09/2018 
  

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

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

 Secretário Executivo do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 07 de novembro de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 
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