
PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL - PMVA 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Governo do Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DO COMDEMA
CONSELHO DO MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS

(Elaborado em 21 de setembro de 2018)

Trata-se  de  relatório exigido pelo Programa Município  VerdeAzul  (PMVA)1 da  Secretaria  de
Estado do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. A exigência é esta: 

Apresentar  relatório que  demonstre  os  temas  debatidos e  os  resultados
obtidos pelo  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  até  Reunião  Ordinária
199ª  (27/09).  O  relatório  deverá  demonstrar  a  divulgação  dos  conteúdos
apresentados pelo Conselho aos munícipes e  conter justificativa, comentário,
análise, etc.
A comprovação da divulgação poderá ser feita por meio de:
Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - DVDS
Coordenadoria Setorial de Planejamento e Gestão Ambiental - CPGA
- cópia/print da página e/ou digitalização da mídia eletrônica, ou
- mídia escrita (jornal local e/ou jornal regional), ou
- afixação no mural da Prefeitura (comprovação por foto), ou
- mídia escrita oficial.

Segundo  o  Programa,  este  relatório  deveria  ser  elaborado  observando-se  as  seguintes
diretivas:

a)  Diagnóstico:  levantamento da situação atual;  identificação do problema a ser  resolvido,
dificuldades  e  potencialidades.  Sempre  que  possível,  apresentar  as  informações  em
gráficos/tabelas.
b)  Proposta:  justificativa  da  ação  proposta;  objetivos,  estratégias  de  realização,  meta,
cronograma,  custos  previstos,...).  Sempre  que  possível,  apresentar  as  informações  em
gráficos/tabelas.
c)  Comunicação: deve demonstrar e explicar para o público a importância do fato, divulgar o
que está sendo feito e o que a população pode fazer para colaborar. Divulgação da ação no site
da Prefeitura, na mídia escrita/eletrônica, Diário Oficial do Município, Redes Sociais,...
d) Execução: registro das atividades vinculadas à ação (etapas da proposta, relatos, custo total,
período, fotos, listas de presença, outros documentos que comprovem a execução...). Sempre
que possível, apresentar as informações em gráficos/tabelas.
e)  Resultados:  Devem deixar  claro qualitativamente e quantitativamente que os  objetivos  e
metas foram alcançados ou parcialmente atingidos com suas respectivas justificativas. Números
que contemplem o que foi  proposto,  nível  de  cumprimento da  meta proposta.  Sempre que
possível, apresentar as informações em gráficos/tabelas.

1 Sobre detalhamento do PMVA- Programa Estadual Município VerdeAzul, ver anexo 1 deste relatório.



Observações preliminares quanto ao conteúdo deste relatório:

1. A participação em Conselhos de Políticas Públicas constitui uma atuação voluntária;  
2. a  presidência  do  Conselho  é  quase  desprovida  de  estrutura   (sede  própria,

funcionários) e de instrumentos de gestão que o habilitem a atender as exigências
ideais de elaboração deste relatório; 

3. Assim,  embora  concordemos  e  entendamos  o  saudável  propósito  de  inclusão,  em
todos  os  itens,  dos  desejáveis  "gráficos"  e  "tabelas",  o  fato  é  que  o
COMDEMA/CAMPINAS não utiliza tais elementos de informação no contexto atual de
seu desenvolvimento institucional;



A. DIAGNÓSTICO (SITUAÇÃO ATUAL)

1. A  Presidência  do  COMDEMA/CAMPINAS  poderia  caber,  automaticamente,  ao
Secretário do Meio Ambiente; mas no caso do atual Secretário, ROGÉRIO MENEZES,
sua prioridade é permitir que a Sociedade Civil  Organizada tenha protagonismo na
condução dos conselhos ambientais locais, que totalizam 5; 

2. Consequentemente, a Presidência do COMDEMA/CAMPINAS é exercida, por eleição,
por um representante da Sociedade Civil Organizada; 

3. A gestão atual do COMDEMA/CAMPINAS se iniciou ao final de janeiro de 2018; 

4. O  COMDEMA/CAMPINAS  está  dividido  em  duas  câmaras  técnicas:  uma  de
licenciamento ambiental e outra de política ambiental; qualquer membro, titular ou
suplente,  do  COMDEMA  pode  participar  livremente  dessas  câmaras
independentemente de inscrição prévia; 

5. Diferentemente do que se dá em outros conselhos locais, portanto, os suplentes têm
efetiva  participação  no  COMDEMA/CAMPINAS;  a  única  limitação  é  que,  no  Pleno,
votam apenas os titulares; mas nas câmaras técnicas os suplentes votam;

6. A gestão que se findou em janeiro de 2018 (dois mandatos de 2 anos sob Presidência
de Carlos Alexandre Silva) foi marcada pela pacificação do Conselho (antes um local de
enormes dificuldades de relacionamento),  pela aprovação de um regimento interno
novo, bem detalhado (fruto de consultas que exigiram muito esforço)  e criação de
uma detalhada normativa de conduta ética e de decoro (dirigida apenas aos membros
da sociedade civil, já que os funcionários públicos são regidos por código próprio de
ética)  que  efetivamente colaborou para  pacificar  os  ânimos,  ante  a  possibilidade -
agora  concreta  -  de  que  deslizes,  ofensas,  gritaria  e  outros  procedimentos  menos
recomendáveis poderão ensejar a eliminação do Conselheiro;   

7. O mandato dos membros deste conselho é de 2(dois) anos;

8. a  Secretaria  Geral  de  todos  os  5  conselhos  é  unificada  em  uma  pessoa  (muito
competente), que remanesce assoberbada pelo volume de atividades, o que enseja
alguma  dificuldade  prática;  ainda  assim,  o  COMDEMA/CAMPINAS  é  bastante  bem
assessorado;

9. A  participação  dos  Conselheiros  (seja  da  área  pública,  seja  da  sociedade  civil
organizada) é bastante diminuta; 

10. Mandato após mandato, o que se nota é a participação quase sempre das mesmas
entidades e das mesmas pessoas, com uma renovação muito exígua, por mais que a
gestão  pública  busque  amplificar  o  conhecimento  da  existência  dos  conselhos   e



estimular a participação de ainda maior número de pessoas em sua composição; a
renovação acontece muito esporadicamente;

11. A  participação  do  COMDEMA/CAMPINAS  é  importante  neste  momento  para  o
Desenvolvimento da cidade, preconizado pela atual gestão pública da cidade no Plano
Diretor  Estratégico  promulgado  em  janeiro  de  2018 cuja  execução  não  pode  ser
alijada de uma preocupação séria, efetiva e ativa da visão ambiental. 

12. Há  enormes  desafios  para  dar  continuidade  ao  trabalho  do  anterior  gestor  na
Presidência e na Vice-Presidência do COMDEMA; o que se nota, no entanto, é que
muitos  Conselheiros,  embora  sinceramente  dispostos  a  colocar  sua  experiência
profissional  e  dedicação  pessoal  a  serviço  da  Causa  Ambiental,  informam  que  as
exigências  profissionais  do  dia  a  dia  terminam empurrando para  segundo plano  a
dedicação ao COMDEMA/CAMPINAS; 

13. Têm sido superadas enormes dificuldades para garantir a união e mútua colaboração
dos  Conselheiros/as,  para  que  o  convívio  seja  respeitoso,  prazeroso,  sereno  e
producente;

14. O COMDEMA/CAMPINAS  tem tido um  relacionamento  altivo  e  de  apoio  crítico  e
respeitoso com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (com o Secretário  Rogério  Menezes,  com a Supervisora Departamental
Dra. Andrea Struchel, demais diretores, técnicos e funcionários da Secretaria), e com as
demais Secretarias afins;



B. PROPOSTAS

1. É  indispensável  conquistar  a  elaboração  de  uma  nova  Lei  Municipal  do
COMDEMA/CAMPINAS que já vem sendo discutida há pelo menos dois anos e cuja
minuta  está  atualmente  sendo  estudada  no  gabinete  do  Secretário  Municipal  de
Assuntos Jurídicos;

2. Tem sido  buscado um relacionamento  próximo aos  demais  Conselhos para  efetiva
criação de um Conselho de Presidentes e Vice-Presidentes de Conselhos Municipais de
Políticas Públicas que produza uma NORMATIVA MUNICIPAL BÁSICA aplicável a todos
os Conselhos; 

3. Temos tentado a realização anual, em Campinas, de pelo menos um evento nacional de
discussão  ambiental  para  consolidar  nossa  cidade  como  um  modelo  e  referência
nacional  de  gestão  ambiental.  Estávamos  prevento  para  outubro  de  2018  (mas
precisou ser adiado para fevereiro/2019) a realização de um  PRIMEIRO CONGRESSO
BRASILEIRO  DE  LICENCIAMENTO  AMBIENTAL,  congregando  órgãos  licenciadores  e
empresas  e  pessoas  físicas  licenciadas;  este  CONGRESSO  aproveitará  o  momento
importante em que se debate no CONGRESSO NACIONAL um projeto de lei que visa,
com a redação atual com que está tramitando, a eliminação de diversas hipóteses de
licenciamento; pretendemos que os dois lados interessados no licenciamento discutam
em alto nível técnico este assunto que é importantíssimo para a qualidade ambiental
do país;

4. Temos buscado igualmente a união dos Conselhos de Meio Ambiente das cidades que
compõem a Região Metropolitana; para tanto estamos agendando com a AGENCAMP -
AGÊNCIA  METROPOLITANA  DE  CAMPINAS uma  apresentação  do
COMDEMA/CAMPINAS na Câmara de Meio Ambiente daquela agência, câmara técnica
que congrega todos os representantes da gestão ambiental de cada uma das 20(vinte)
cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC);

5. Estamos  estudando  a  legislação  aplicável  para  analisar  a  possibilidade  de  o
COMDEMA/CAMPINAS conquistar  uma vaga  de um representante  de Campinas  no
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA);

6. Com  o  mesmo  propósito  estamos  analisando  a  legislação  federal  para  analisar  a
possibilidade  de  conquistar,  para  o  COMDEMA/CAMPINAS,  uma  vaga  no  Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

7. O  COMDEMA/CAMPINAS  tem dado enorme apoio  técnico,  jurídico  e  econômico  à
criação,  dinamização  e  fortalecimento  da  FECONDEMA  -  Federação  Nacional  de
Conselhos de Meio Ambiente, buscando conquistar, com ela, um assento permanente
no CONAMA;



8. O  COMDEMA/CAMPINAS  pretende  criar,  em  2019,  uma  CÂMARA  TÉCNICA  DE
ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO para dar apoio ao aprimoramento de leis Estadual
e Nacional do Meio Ambiente, bem como a projetos de lei em tramitação na Câmara
Municipal,  na  Assembleia  Legislativa  e  no  Congresso  Nacional,  apresentando
demandas da Região Metropolitana de Campinas; 

9. O COMDEMA/CAMPINAS pretende a criação, em meados de 2019, de um periódico,
que  poderá  chamar-se  "Pauta  Ambiental",  para  difusão  externa  da  existência  do
COMDEMA, da forma de sua atuação e de suas conquistas. 

10. Há  demanda  de  uma  das  raras  novas  entidades  participantes  do
COMDEMA/CAMPINAS (Associação de Educação do Homem de Amanhã) no sentido de
que as reuniões do COMDEMA/CAMPINAS não aconteçam mais em um auditório (o
salão vermelho é um auditório, com uma mesa na parte frontal sobre um tablado alto)
e ficam todas as pessoas do auditório voltadas para frente, sem que haja interação
física  visual  entre  elas;  quem  está  na  mesa  principal  vê  evidentemente  todas  as
pessoas do auditório;  quem está no auditório  vê evidentemente os que ocupam a
mesa, mas como estão todos voltados para um mesmo ponto, isto desestimula que
uma pessoa da plateia olhe para outra da plateia; isto supostamente desincentiva a
participação; a sugestão da associação é que as reuniões aconteçam em ambiente oval
ou  redondo,  para  que  todos  vejam  todos;  a  reivindicação  parece  justa  e  estamos
tentando encontrar algum ambiente que favoreça o atendimento a esta demanda;

11. Constatou-se  que  o  COMDEMA/CAMPINAS  pode,  como  órgão  público,  valer-se  da
Secretaria Municipal de Comunicações para divulgar suas ações, normativas, moções e
resoluções. Estaremos caminhando para que isto efetivamente ocorra. 



C. COMUNICAÇÃO

A interação do COMDEMA/CAMPINAS com a comunidade local é um dos grandes problemas a
enfrentar. 

Um processo de comunicação com boa capacidade de penetração demanda uma assessoria,
recursos econômicos e um instrumental técnico que ainda estamos bem longe de conquistar.

O COMDEMA/CAMPINAS atualmente se comunica com a sociedade local apenas por meio de
algumas  poucas  reportagens  eventualmente  publicadas  no  único  jornal  local  realmente
importante e tradicional.

Não participamos da mídia social nem de qualquer mídia das redes sociais. A participação se
faz apenas por  meio dos membros do COMDEMA/CAMPINAS isoladamente e não há uma
participação  institucional.  Se  o  COMDEMA/CAMPINAS  pretender  hoje,  por  exemplo,  dar  a
conhecer ao público de Campinas e região uma determinada moção sua que considere de
interesse público, não terá como fazê-lo. A moção será apenas publicada no Diário Oficial. 

Publicamos regularmente todas as nossas convocações e todas as nossas atas no Diário Oficial
de Campinas. Pesquisar nesse Diário Oficial é facílimo, pela internet. As informações estão,
portanto, disponibilizadas publicamente aos interessados, mas é fato indesmentível de que a
comunicação do COMDEMA/CAMPINAS com a comunidade se faz,  hoje,  de forma passiva.
Transformar  para  uma comunicação  ativa  (em que  a  instituição  faz  chegar  efetivamente a
informação ao grande público)  constitui  um desafio que ainda não estamos em condições
técnicas de enfrentar.

O  COMDEMA/CAMPINAS  bem  poderia  valer-se  da  Secretaria  de  Comunicação  da
Municipalidade como órgão de divulgação oficial de suas ações e deliberações, mas até hoje
nada  foi  feito  neste  sentido.  O  atual  mandato  pretende  que  a  utilização  do  setor  de
comunicações da municipalidade pelo COMDEMA seja corriqueiro a partir de dezembro de
2019. 

 



D. EXECUÇÃO

A execução das 10 (dez) demandas apresentadas no item "propostas" tem sido progressiva e
consistente. Há itens que ainda não foi possível iniciar ou avançar e há itens já bem avançados
na execução.

PROPOSTA ESTÁGIO ATUAL DE EXECUÇÃO - final set/18
1. nova lei do 
COMDEMA/CAMPINAS

aguardando manifestação do jurídico da municipalidade

2. normativa municipal básica 
aplicável a todos os Conselhos 
locais de Políticas Públicas 

minuta sendo elaborada desde janeiro/18; previsão de 
finalização em abr/19;

3. PRIMEIRO CONGRESSO 
BRASILEIRO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

previsto para ser realizado em fev/18. Divulgação básica 
já está elaborada e paga. Em execução atual os contatos 
com palestrantes e definição de temas.

4. apresentação à Câmara Técnica 
Ambiental da AGENCAMP 
(METRÓPOLE)

realizado primeiro contato com o órgão responsável, 
aguardando resposta

5. vaga no CONSEMA estamos levantando a legislação aplicável. Término 
previsto para final de outubro/18

6. vaga no CONAMA estamos levantando a legislação aplicável. Término 
previsto para final de dezembro/18

7. criação da FECONDEMA 

federação já criada documentalmente junto ao cartório 
competente (mai/18) com CNPJ (jun/18) e inscrição 
municipal realizada (jul/18); presidente aguardando 
realização do Congresso de Licenciamento Ambiental 
para federar outros Conselhos para aproveitar presença,
em Campinas, de diversos Conselhos ambientais que 
participarão do Congresso.

8. criação da Câmara Técnica de 
Acompanhamento Legislativo

criação da Câmara prevista para março/2019; indicação 
dos membros (abr/19) início de atividades em maio/19.

9. criação da revista eletrônica 
"Pauta Ambiental" 

Trata-se de um dos mais importantes objetivos da atual 
gestão. Mas tememos não dispor dos recursos 
necessários para desenvolver um órgão divulgador que 
talvez os exija. Estão, ainda assim, previstas primeiras 
reuniões para maio/2019 e primeira edição pública 
(eletrônica) para set/19. A busca de parceria com 
empresas ambientais é fundamental neste ponto. 

10.transferência do local de 
reuniões do 
COMDEMA/CAMPINAS para outro 
local que favoreça interação entre 
membros do colegiado

iniciada pela secretaria geral pesquisa junto a outras 
secretarias municipais para identificação de algum local 
que se preste ao atendimento desta demanda. Previsão 
de decisão deste assunto: final de dezembro/2018.

11. utilização da Secretaria de 
Comunicação da Municipalidade 
para divulgação das ações do 
COMDEMA

pretende-se que os primeiros contatos neste sentido 
ocorram no início de 2019 e que a divulgação dos atos 
do COMDEMA pela Secretaria  Municipal de 
Comunicações seja corriqueira até dezembro/2019.



E. RESULTADOS

PROPOSTAS RESULTADOS ESPERADOS

1. nova lei do 
COMDEMA/CAMPINAS

 Atualização do ideário ambiental local
 Evitar  que a  alteração da composição de qualquer

membro  do  COMDEMA  precise  da  aprovação  da
Câmara Municipal; pretendemos que a composição
se  dê  por  decreto  municipal,  o  que  facilita  a
incorporação  de  novos  membros  ou  retirada  de
outros.

 aclaramento das prerrogativas do conselho e de seus
membros. 

2. normativa municipal básica 
aplicável a todos os Conselhos 
locais de Políticas Públicas 

evitar a variedade imensa de regras que vigoram nos mais de 
três dezenas de Conselhos locais de Campinas.
há situações em que alguns Conselhos proíbem determinadas
práticas que são plenamente possíveis em outros conselhos, 
como por exemplo serem públicas as reuniões. 
Há conselhos, por exemplo, em que os conselheiros são 
"permanentes"; uma limitação, por lei, de número de 
mandatos é importante.
Uma normativa única aplicável a todos os conselhos com 
posterior adaptação de seus regimentos internos a esta 
normativa básica poderá tornar mais lógica e juridicamente 
segura a participação da SCO nos Conselhos.

3. PRIMEIRO CONGRESSO 
BRASILEIRO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

abertura de diálogo entre as pontas do licenciamento
para  aprimoramento  técnico  da  legislação  federal  de
forma a colaborar com empreendedores, com gestores
e beneficiar o meio ambiente. 
São  aguardados,  evidentemente,  resultados  que
prestigiem  a  presença  (efetiva  e  prática)  da  questão
ambiental  como  uma  das  múltiplas  questões  que
devem  ser  consideradas  pelo  empreendedor  na
produção do espaço urbano ou rural. 

4. apresentação à Câmara Técnica 
Ambiental da AGENCAMP 
(METRÓPOLE)

espera-se que a longa experiência do COMDEMA como 
colegiado seja útil para a implantação de órgão 
semelhante em todos os 20 municípios que atualmente 
compõem a RMC

5. vaga no CONSEMA

busca-se o reconhecimento, em nível estadual, da 
importância do COMDEMA/CAMPINAS como órgão 
colegial ambiental inovador e realmente empenhado no
aprimoramento da gestão ambiental local, regional e 
nacional. Licenciamento eletrônico, criação do 
FECONDEMA, participação de representante dos 
Conselhos na ANAMMA, são algumas das ideias já 
transformadas em realidade que nasceram no 
COMDEMA/CAMPINAS. 

6. vaga no CONAMA pretende-se buscar, no CONAMA, o aprimoramento 
técnico do COMDEMA/CAMPINAS  e a interação com o 
CONAMA para que este conheça as experiências e 
práticas bem sucedidas do COMDEMA e estude a 
possibilidade de implantá-la em outros ponto do 



Território Nacional.

7. criação da FECONDEMA 

pretende-se congregar em um único órgão de 
abrangência territorial nacional todos os conselhos 
ambientais locais, estaduais e de temática assemelhada,
para mútuo conhecimento, interação, troca de 
experiências, mútuo apoio e conquista de espaços de 
discussão ambiental estaduais e nacional nos quais há 
hoje a presença de órgãos públicos, da sociedade civil 
organizada, de entidades e de empresas, mas não está 
ainda garantida a presença dos conselhos ambientais 
que, como gestores que são, merecem ter sua voz 
ouvida para reconhecimento de sua existência e de suas
experiências e práticas, visando o aprimoramento da 
legislação, das normativas ambientais em geral e da 
gestão ambiental pública. 

8. criação da Câmara Técnica de 
Acompanhamento Legislativo

As boas ou más práticas ambientais decorrem em 
significativa parte da qualidade das leis (poder 
legislativo) e normativas (poder executivo) ambientais. 
Conhecer as que estão tramitando em nível nacional e 
nas unidades federadas (estados e municípios) 
permitirá o desenvolvimento de ações para intervenção 
com sugestões de aprimoramento redacional dessas 
normas, a partir da experiência prática dos Conselhos.

9. criação da revista eletrônica 
"Pauta Ambiental" 

Os objetivos buscados são: a) divulgação das ações do 
COMDEMA/CAMPINAS; B) divulgação da existência e 
das ações do FECONDEMA; c) ampliação do debate 
ambiental; d) publicação de artigos dos mais diversos 
órgãos ambientais; e) tornar este órgão um dos mais 
importantes e referenciais órgãos de divulgação da 
temática ambiental nacional.

10.transferência do local de 
reuniões do 
COMDEMA/CAMPINAS para outro 
local que favoreça interação entre 
membros do colegiado

O objetivo básico é permitir, a partir da reconfiguração 
espacial do posicionamento físico dos membros do 
COMDEMA durante as reuniões Plenárias, que todos 
interajam visualmente uns com os outros, possam ver 
quem está se manifestando e ser vistos por todos 
quando falem. Pretende-se que o "olho no olho" seja 
nossa prática de interação nas reuniões para que todos 
se conheçam melhor e possam mutuamente identificar-
se em ocasiões externas às reuniões assembleares.  

11. utilização da Secretaria 
Municipal de Comunicações para 
divulgação dos atos do COMDEMA.

A Secretaria já existe e já presta este serviço de 
divulgação para todos os órgãos municipais. Não há 
motivo técnico-jurídico aparente para que ela se recuse 
a prestar o mesmo serviço ao COMDEMA, já que se 
trata efetivamente de um órgão público, colegiado, com
caráter deliberativo. 



Ao  longo  do  ano  de  2018  (até  setembro,  em  que  este  relatório  foi  elaborado)  o
COMDEMA/CAMPINAS realizou 9(nove) reuniões mensais, assim resumidas: 

191ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (janeiro/18)

Data/horário: 31 de janeiro de 2018 - das 14 às 16h
Local: Auditório da IMA, à Rua Padre João Garcia nº 101 - Ponte Preta 
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 31/01/2018 publicada
com uma semana de antecedência, com retificação no Diário Oficial de Campinas em
29/01/2018, disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/2009403733.pdf  

Ficam os senhores (as) Conselheiros (as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CONVOCADOS para a 191ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia
31/01/2018 (quarta-feira), com início às 14h00 e término às 17:h00 no Auditório da
IMA, sito à Rua Padre João Garcia nº 101 - Ponte Preta - Campinas, ao lado da SANASA.
Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
PAUTA
1. Sob condução do atual Presidente do COMDEMA:
a) Posse dos Conselheiros;
b) relatório resumo de atividades da Presidência e Vice-Presidência que encerram seus
mandatos;
c) Eleição da Presidência e Vice Presidência
d) transmissão do cargo, com posse do(a) Presidente e do(a) Vice-Presidente que forem
eleitos;
2. Sob condução do(a) futuro(a) presidente do COMDEMA a ser eleito(a):
a) Aprovação da 189ª ata do COMDEMA;
b) definição do calendário de reuniões ordinárias de 2018;
c)  definição  das  representações  do  COMDEMA  perante  outros  fóruns  (ARES  PCJ,
PROAMB, CONDEPACC, JARA, CONCIDADE, MUNICÍPIO VERDEAZUL, FUNDIF, CMPDA e
CDPSA) entre outros que solicitarem representação.
d) Orientação ao Plenário a respeito da composição dos suplentes, com respectivos
dados qualificadores e contatos;
e)  definição  dos  novos  membros  das  Câmaras  Técnicas  de  Licenciamento  e
Planejamento Ambiental (titulares e suplentes podem participar)
f) outros assuntos que sejam propostos por qualquer Conselheiro.
 Campinas, 24 de janeiro de 2018
 CARLOS ALEXANDRE SILVA -  Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
JANEIRO/2018

1. trata-se da primeira reunião do colegiado no início do ano e início do mandato;
2. não houve, portanto, por conta de tratar-se de uma reunião destinada precipuamente

à organização interna (eleições, aprovação do calendário, definição de representantes
junto a outros órgãos, etc) nenhuma apresentação de temática ambiental.



192ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (fevereiro/18)

Data/horário: 28 de fevereiro de 2018 - das 14:00 às 17:00hs
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
publicada no Diário Oficial de Campinas em 22/02/2018, disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1588771537.pdf 

Ficam os senhores (as) Conselheiros (as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CONVOCADOS para a 192ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia
28/02/2018 (quarta-feira), com início às 14h00 e término às 17:h00 no Salão Vermelho
do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta nº 200 - Centro - Campinas/SP, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
 - PAUTA INSTITUCIONAL
1.  Fala  do  Dr.  Rogério  Menezes,Secretário  Municipal  do  Verde,Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável;
2. Fala da Dra. Ester Viana,Diretora Executiva da AGEMCAMP - Agência Metropolitana
de Campinas, tema: “Agenda Ambiental da Região Metropolitana de Campinas”;
 - PAUTA INTERNA
 1. Cumprimento do §2o. do Art. 16 do Regimento Interno -Posse das Instituições que
não compareceram à Reunião de Posse ou convocação das instituições suplentes;
 2. Aprovação da Ata da 191a. Reunião;
 3. Fala da Presidência (posse oficial do dia 7 de março de 2018 no Salão Azul e outros
assuntos);
 4. Composição formal das Câmaras Técnicas;
 5. Representação do COMDEMA nos outros Conselhos/Fundos/órgãos;
 6.  Reabertura  do  prazo  para  composição  dos  cargos  vagos  (titulares  e  suplentes,
envolvendo Macrozona 2 e Segmento Técnico Profissional);
 7. Pareceres das Câmaras Técnicas de Licenciamento e Planejamento Ambiental;
 8. Composição da Comissão de Ética e de Conduta (art. 34 do Regimento Interno) com
fixação de data para sua primeira reunião para escolha da coordenação e aprovação
de seu regimento interno;
 9. Fala dos Conselheiros.
 Campinas, 21 de fevereiro de 2018
 JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINNICELLI
 Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
FEVEREIRO/2018

1. Esta foi uma "reunião de apresentações" para que os novos membros do COMDEMA
conhecessem o Secretário de Meio Ambiente de Campinas e este se apresentasse ao
colegiado; o Secretário Rogério Menezes, profissional que transformou positivamente
a gestão ambiental conseguindo buscar recursos e aplicá-los adequadamente (gestão
eficiente que lhe valeu a eleição para Presidência da Associação Nacional de Gestores
de Meio Ambiente) não pôde comparecer e foi  representado pela Sra.  Supervisora
Departamental,  Dra.  Andréa  Cristina  de  Oliveira  Struchel,  que  apresentou
resumidamente aos Conselheiros o trabalho da Secretaria, suas atividades de produção
normativa, licenciamento e fiscalização ambiental; 

2. A  Dra. Ester Viana, Diretora Executiva da AGEMCAMP - Agência Metropolitana de Campinas,
que falaria sobre o tema: “Agenda Ambiental da Região Metropolitana de Campinas" justificou



ausência, compromissando-se a indicar algum representante da AGENCAMP para apresentar-se
no mês seguinte, o que efetivamente aconteceu;

193ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (março/18)

Data/horário: 29 de março de 2018, das 14:00h às 17:00h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 29/03/2018 publicada
no Diário Oficial de Campinas em 28 de março de 2018 mas enviada uma semana
antes, por email, para todos os membros do COMDEMA. Disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1906400453.pdf

Ficam os senhores(as) Conselheiros(as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CONVOCADOS para a 193ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia
29/03/2018 (quinta-feira), com início às 14h00 e término às 17:h00 no Salão Vermelho
do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta nº 200 - Centro - Campinas/ SP, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
PAUTA INSTITUCIONAL

 Fala  da  Dra.  Ester  Viana,  Diretora  Executiva  da  AGEMCAMP  -  Agência
Metropolitana  de  Campinas,  tema:  “Plano  de  Desenvolvimento  Urbano
Integrado da Região Metropolitana de Campinas”; 

 Apresentação  do  Plano  de  Gestão  Ambiental  (PGA)  e  Documentos
Comprobatórios de Campinas enviados para o Programa Município Verde-azul
(PMVA) - Ecólogo Juliano Braga - SVDS e

 Apresentação da exposição realizada na Câmara Técnica do Comitê de Bacia
Hidrográfica do PCJ - Eng. Ambiental Geraldo Neto - SVDS.

 Apresentação sobre o uso e funcionalidades do Sistema LAO - Licenciamento
Ambienta On-line e critérios para acesso dos Conselheiros - Eng. Ambiental
Patrícia Neves.

PAUTA INTERNA
 Aprovação da Ata da 192a. Reunião;
 Fala da Presidência;
 Pareceres das Câmaras Técnicas de Licenciamento e Planejamento Ambiental;
 Indicação  de  2  membros  para  o  grupo  inter  institucional  que  discutirá  a

Gestão Integrada das Unidades de Conservação de Campinas - SP.
 Fala dos Conselheiros.

Campinas, 27 de março de 2018
JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINNICELLI
Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
MARÇO/2018

1. Novamente não se apresentaram representantes da AGEMCAMP, para expor a agenda
ambiental,  compromissando-se  a Diretora  Geral  a  fazer  a  apresentação no mês de
maio;



2. Foi  apresentado pelo Ecólogo Juliano Braga -  SVDS o "Plano de Gestão Ambiental"
(PGA)  e  "Documentos  Comprobatórios  de  Campinas"  enviados  para  o  Programa
Município Verde-azul (PMVA); houve explicação sobre em quê consiste o programa,
seus benefícios e importância; o ranqueamento ambiental de municípios é importante
para destacar as boas práticas e estimular os menos favorecidos no ranqueamento a
esforçarem-se para conquistar melhores posições, o que enseja resultados ambientais
práticos de maior qualidade na ponta; 

3. Foi feita a apresentação da exposição realizada na Câmara Técnica do Comitê de Bacia
Hidrográfica do PCJ  pelo Eng. Ambiental Geraldo Neto, da SVDS; A apresentação visou
informar  os  Conselheiros  a  própria  existência  do  Comitê  da  Bacia  (alguns
desconheciam sua existência) seus objetivos e forma de atuação; o relacionamento da
Secretaria Municipal com o Comitê foi esclarecido;

4. A principal apresentação do dia se deu pela Eng. Ambiental Patrícia Neves, sobre o uso
e funcionalidades do Sistema LAO - Licenciamento Ambienta On-line e critérios para
acesso  dos  Conselheiros;  Campinas  é  dos  poucos  municípios  que  conta  com  um
licenciamento  totalmente  virtual,  online;  era  necessário  que  os  Conselheiros  se
inteirassem  e  familiarizassem  sobre  a  forma  de  atuar  neste  licenciamento;  foram
tiradas as dúvidas de alguns conselheiros e feitas as inscrições para participação; a
inscrição pressupõe, evidentemente, um compromissamento do Conselheiro, de bom
uso  da  plataforma,  evitando-se  desvirtuamentos  e  utilização  indevida,  tal  como
prevêm as normas editadas a respeito e em pleno vigor;

194ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (abril/18)

Data/horário: 25 de abril de 2018, das 14:00 às 16:00h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 25/04/2018
Publicada no Diário Oficial de Campinas de 24 de abril de 2018, mas enviado uma
semana antes para todos os membros do COMDEMA/CAMPINAS. Disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1132946570.pdf

Ficam os senhores (as) Conselheiros (as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CONVOCADOS para a 194ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia
25/04/2018 (quarta-feira), com início às 14h00 e término às 17:h00 no Salão Vermelho
do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta nº 200 - Centro - Campinas/SP, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
 - PAUTA INSTITUCIONAL
 1.Apresentação sobre proposta da Ação COMDEMA JOVEM na SEMEIA 2018 - Carlos
Alexandre Silva;
 2.Apresentação Re-Teck Brasil de suas atividades ambientais.
- PAUTA INTERNA 
1.Eleição  e  posse  das  Entidades  Cadastradas  para  as  vagas  remanescentes  do
COMDEMA Biênio 2018-2019; 
2.Aprovação da Ata da 193a. Reunião; 
3.Pareceres das Câmaras Técnicas de Licenciamento e Planejamento Ambiental; 
4. Fala dos Conselheiros. 
Campinas, 20 de abril de 2018 
JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINNICELLI Presidente do COMDEMA



OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
ABRIL/2018

1. Trata-se  da  reunião  que  buscou  apresentar  aos  Conselheiros  a  forma  como  está
estruturada  e  pensada  para  execução  uma  iniciativa  pioneira  do
COMDEMA/CAMPINAS, o programa AÇÃO COMDEMA JOVEM; 

2. É  um programa que  visa  atrair  para  o  Conselho  o  interesse  de  crianças  e  jovens,
convidando-os  a  assistir  e  participar  das  reuniões  do  Conselho,  mostrando-lhes  os
mecanismos de atuação de um Conselho Ambiental local, para interessarem-se pelo
trabalho em colegialidade.

3. A apresentação aos Conselheiros foi  feita e despertou interesse e compromisso da
municipalidade,  que  se  comprometeu  a  colocar  à  disposição  da  atuação  do
COMDEMA,  desde  que  atendidos  determinados  requisitos,  todos  os  contatos  de
direções  de  escolas  municipais,  abrindo  espaço  para  que  o  COMDEMA  seja
apresentado para crianças e jovens, criando-se uma agenda de visitação e participação;

4. Quanto à  apresentação Re-Teck Brasil  sobre suas  atividades ambientais,  a  ideia  nasceu da
publicação, nos jornais locais, de um trabalho de interesse ambiental que vem sendo realizado
pela  empresa;  a  empresa  deveria  esclarecer  seus  objetivos  do  COMDEMA,  inteirandp  os
Conselheiros  sobre  a  forma  como  a  empresa  atua,  seus  objetivos,  critérios,  mecanismos,
integração de agentes, etc, e os representantes da empresa cumpriram com estes objetivos;

195ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (maio/18)

Data/horário: 24 de maio de 2018, das 14:00 às 16:00
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 24/05/2018
Publicada inicialmente no Diário Oficial de Campinas em 11/05/2018, com ERRATA
publicada em 23 de maio de 2018, tendo sido enviada a convocação por email para
todos os membros do COMDEMA uma semana antes. Disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/533495179.pdf

Ficam os senhores (as) Conselheiros (as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CONVOCADOS para a 195ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia
24/05/2018 (quinta-feira), com início pontualmente às 14h00 e término às 16:h00 no
Salão Vermelho do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta nº 200 - Centro - Campinas/SP,
para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
PAUTA INSTITUCIONAL
1.  Apresentação  da  AGEMCAMP:  “Questões  Ambientais  no  PDUI  -  Plano  de
Desenvolvimento Urbano Integrado” - Dra. Ester Viana;
2. Apresentação do Plano de Manejo da APA - SVDS
3. Apresentação de atualização da criação da FECONDEMA - Federação e Nacional dos
Conselhos de Meio Ambiente - Carlos Alexandre Silva.
PAUTA INTERNA
1. Justificativas de ausência;



2. Votação da Ata da 194ª reunião Ordinária;
3. Fala da Presidência;
4. Deliberação sobre Pareceres das Câmaras Técnicas e
Fala dos Conselheiros.
6. Comemoração do Aniversário do COMDEMA
JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINNICELLI
Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
MAIO/2018

1. Apresentaram-se representantes da AGEMCAMP, expondo a agenda ambiental; 
2. O objetivo era permitir aos membros do COMDEMA uma visão mais amplificada da

questão ambiental, desfocando da questão meramente local e amplificando a visão
para  um horizonte  regional,  cientes  de que as  questões  ambientais  não respeitam
limites municipais e transcendem interesses locais; 

3. Objetivos plenamente atingidos, com questionamento aos palestrantes, por parte de
diversos membros do COMDEMA;

4. Esta ampliação da visão ambiental estendendo-se para um território regional e não
local está sendo buscado também por outras iniciativas, como a criação de um Forum
Ambiental  Metropolitano que reunirá todos os conselhos municipais  ambientais  de
todas as atualmente 20 cidades que compõem a RMC;

5. Realizou-se apresentação do Plano de Manejo da APA - SVDS; a APA SOUZAS/JOAQUIM
EGÍDIO é uma unidade de conservação que demanda regramento por um plano de
manejo  que  é  exatamente  o  que  está  sendo  atualmente  discutido;  resultado  de
diversas consultas a pessoas e entidades da região, ele foi apresentado aos membros
do COMDEMA nesta ocasião e aprovado; não será enviado à Câmara Municipal pois
estará sendo aprovado por portaria da Secretaria ou por Decreto do Prefeito; 

6. Feita,  pelo  Presidente,  apresentação  de  atualização  da  criação  da  FECONDEMA  -
Federação  e  Nacional  dos  Conselhos  de  Meio  Ambiente.  Era  necessário  que  os
Conselheiros  tomassem  conhecimento  de  mais  esta  iniciativa  inédita  em  termos
nacionais, do COMDEMA CAMPINAS; TRATA-SE de uma entidade que visa identificar,
reunir e filiar todos os conselhos ambientais locais, regionais e estaduais brasileiros,
visando ganhar a força e dinâmica necessárias para conquistar, para os Conselhos, um
assento no CONAMA, órgão ambiental nacional, garantindo-se assim que os Conselhos
tenham  voz  naquele  Conselho  Nacional,  o  que  atualmente  não  acontece;  os
Conselheiros aprovaram e apoiaram a iniciativa; 

196ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (junho/18)

Data/horário: 27/06/2018 das 09:15 às 11:15h (antecipado em razão de jogo do Brasil)

Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO COMDEMA
(27/06/2018)



Publicada no Diário Oficial de Campinas em 27 de junho de 2018 mas enviada aos
membros do COMDEMA por email uma semana antes. Disponível em
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/571076835.pdf

Ficam os senhores (as) Conselheiros (as) do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Campinas, CONVOCADOS para a 196ª Reunião Ordinária a ser realizada
dia 27/06/2018 (quarta-feira) às 09:15h e término às 11:15h - Salão Vermelho do Paço
Municipal (Av. Anchieta nº 200 - Campinas/SP)
ORDEM DO DIA:
PAUTA INSTITUCIONAL:
a. atualização sobre criação da FECONDEMA - Federação Brasileira de Conselhos de
Meio Ambiente - Giovanni Galvão
b.  atualização  sobre  Congresso  Brasileiro  de  Licenciamento  Ambiental  -  Giovanni
Galvão
c. apresentação do COMDEMA JOVEM - Carlos Alexandre Silva
PAUTA INTERNA:
d. justificativas de ausência
e. aprovação da ata da 195ª Reunião do Pleno
f. Fala da Presidência
g. Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental
h. Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental
i. Palavra dos Conselheiros
Campinas, 22 de junho de 2018
JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO)
Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
JUNHO/2018

1. Embora  estivesse  prevista  apresentação  de  atualização  sobre  projeto  COMDEMA
JOVEM, o Dr. Carlos Alexandre Silva não pôde comparecer e a palestra foi substituida;

2. No lugar dessa palestra, em substituição, o Presidente do COMDEMA (Giovanni Galvão)
fez  uma apresentação  sobre  "CONDICIONANTES  AMBIENTAIS  NA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA"; tratou-se de uma apresentação importante, pois era necessário que os
Conselheiros tomassem conhecimento de que a irregularidade urbanística que está
sendo hoje produzida causando impactos ambientais negativos vai custar um preço
ambiental  importante  no  futuro,  pois  quando  a  regularização  fundiária  acontece,
cuida-se apenas de remediar a situação ambiental, sem garantir a reversão da agressão
ambiental; foi demonstrado que as normas (resoluções, decretos e leis) que tratam da
regularização fundiária estabelecem sempre uma data após a qual as irregularidades
não serão aceitas, garantindo-se que as irregularidades anteriores a essa data sejam
regularizadas; e que essas datas são sempre postergadas por novas leis, decretos e
outras normas; é preciso fixar uma data em caráter nacional a partir da qual não se
aceitarão mesmo quaisquer regularizações se houver qualquer sacrifício ambiental; os
órgãos ambientais deveriam ser eficientemente intolerantes com novas irregularidades
a partir dessa data prefixada, caso contrario as irregularidades com sacrifício ambiental
serão sempre realizadas indefinidamente;

3. Após  a  apresentação  houve  intensa  participação  dos  conselheiros  com
questionamentos;



4. O Presidente fez, em seguida, uma atualização aos conselheiros a respeito da forma
como está sendo construído e institucionalidado o FECONDEMA, cuja explanação já foi
objeto de apresentação anterior específica ao Pleno;

197ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (julho/18)

Data/horário: 26 de julho de 2018, das 14:00 às 16:00h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO - 26/07/2018 
Publicada no Diário Oficial de Campinas em 19 de julho de 2018
Disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/576381955.pdf

Ficam os membros  do COMDEMA -  CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
CAMPINAS CONVOCADOS para a 197ª Reunião Ordinária a ser realizada:
· dia 26/07/2018 ( quinta-feira )
· às 14:00h e término às 16:00h ( pontualmente )
· no Salão Vermelho do Paço Municipal ( Av. Anchieta nº 200 - Campinas/SP )
ORDEM DO DIA:
· PAUTA INSTITUCIONAL:
Palestra:
"A IMPORTÂNCIA DO COMDEMA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - AIA"
Adoção da AIA no Brasil; retrospectiva de acontecimentos humanos que culminaram
na incorporação da AIA ao ordenamento jurídico; a atuação do COMDEMA/CAMPINAS
quanto ao processo de AIA; integração da sustentabilidade ao complexo de elementos
que influenciam decisões em políticas públicas.
Apresentação de RAFAEL THIAGO BARBIERI
Bacharel em Engenharia Florestal pela UNESP ( Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita  Filho  );  especialista  em  Restauração  Florestal,  Ecologia  Aplicada  e  em
Sistemas Agroflorestais para recuperação de áreas degradadas; possui experiência com
gestão  de  projetos,  licenciamento  ambiental,  supervisão  ambiental  de  obras,
pagamento por serviços ambientais, desenvolvimento rural  sustentável e manejo de
animais silvestres. Atua deste 1998 com Educação Ambiental no meio educacional e
corporativo. Engenheiro Florestal na Via Vidrih Engenharia e Consultoria; voluntário na
Associação  de  Educação  do  Homem  de  Amanhã,  nas  questões  relativas  à  área
ambiental.
· PAUTA INTERNA:
a. Justificativas de ausência
b. Aprovação da ata da 196ª Reunião do Pleno
c. Fala da Presidência
d. Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental
e. Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental
f. Palavra dos Conselheiros
 Campinas, 18 de julho de 2018
 JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI ( GIOVANNI GALVÃO )
 Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
JULHO/2018



1. A  convite  da  presidência,  um  dos  Conselheiros,  Dr.  RAFAEL  THIAGO  BARBIERI
(representante da Assoc. Educação Homem Amanhã no Pleno) fez palestra sobre  "A
IMPORTÂNCIA DO COMDEMA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - AIA"

2. Tratou-se de apresentação de grande importância, pois os Conselheiros precisam estar
bem informados a respeito de como devem ser encarados os impactos ambientais,
como se  dá sua avaliação e quais  critérios  devem ser  utilizados na remediação ou
compensação ambiental;

3. A  palestra  produziu  vivo  interesse  dos  Conselheiros,  que  participaram  com
questionamentos diversos; 

4. Formou-se no colegiado uma percepção de que a avaliação dos impactos deve ser
uniforme  tanto  entre  os  membros  do  COMDEMA  quanto  pela  equipe  técnica  da
Secretaria do Verde, para evitar dubiedades, inconsistências ou injustiças no trato com
as pessoas físicas e jurídicas que dependam dessas interpretações pessoais sobre as
avaliações ambientais; há necessidade de fixação de critérios objetivos para que esta
avaliação e o trato com ela sejam feitos de forma impessoal, com alguma garantia de
segurança jurídica aos cidadãos.

198ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (agosto/18)

Data/horário: 29 de agosto de 2018 das 14:00 às 16:00h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO - 29/08/2018
Ficam os membros  do COMDEMA -  CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
CAMPINAS CONVOCADOS para a 198ª Reunião Ordinária a ser realizada:
·dia 29/08/2018 (quarta-feira)
·às 14:00h e término às 16:30h (excepcionalmente)
·no Salão Vermelho do Paço Municipal (Av. Anchieta nº 200 - Campinas/SP)
ORDEM DO DIA:
·PAUTA INSTITUCIONAL:
Palestras/debate com o tema: “VEÍCULOS NÃO POLUENTES E MOBILIDADE LIMPA”
·  Dr.  Carlos  José  Barreiro  ,  Secretário  Municipal  de  Transportes  de  Campinas  e
Presidente da EMDEC ;
· Dr. Renato Povia Silv a, Gerente de Inovação da CPFL-ENERGIA .
·  Dr.  Vitor  Torquato  Arioli  ,  Engenheiro  do  CPqD  -  Centro  de  Pesquisas  e
Desenvolvimento em Telecomunicações
O objetivo é revelar como é que empresas/instituições de grande porte e importantes
para a Região Metropolitana de Campinas estão encarando o desafi o da chamada
“mobilidade  limpa”.  Como  estão  se  preparando  e  quais  mecanismos  (tributários,
econômicos ou de outra natureza)estão utilizando para que a transição entre o fi m dos
veículos movidos a combustão de derivados de petróleo e o advento dos veículos não
poluentes,  aconteça  com  a  brevidade  necessária  e  da  forma  o  menos  traumática
possível.
Dr. Carlos Barreiro  é graduado em engenharia elétrica pela Escola de Engenharia de
São  Carlos  da  USP;  foi  diretor  de  operações,  comercial,  presidente  e  diretor
superintendente  de  diversas  empresas,  desenvolvendo  e  implantando  modelos  de
gestão, gerenciando grandes investimentos e otimizando processos de negócio. Desde
2013 exerce a Secretaria de Transportes e a Presidência da EMDEC.



Dr. Renato Povia Silva é graduado em ciências econômicas pela UNICAMP, atuou por 3
anos em Consultoria Internacional e desde 2011 está na CPFL ENERGIA, onde atuou
como Especialista de Comunicação e Gerente de Estratégia até assumir a Gerência de
Inovação.
Dr.  Vitor  Torquato  Arioli é  Engenheiro  do  CPqD  -  Centro  de  Pesquisas  e
Desenvolvimento em Telecomunicações. Engenheiro elétrico pela UNESP - Universidade
Estadual Paulista; Mestre pela UNICAMP; Engenheiro no CPqD desde 2008;
·PAUTA INTERNA:
a. Justificativas de ausência
b. Aprovação da ata da 197ª Reunião do Pleno
c. Fala da Presidência
d. Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental
e. Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental
f. Palavra dos Conselheiros
 Campinas, 27 de agosto de 2018
 JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO)
 Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES  DA PRESIDÊNCIA  A  RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO DE
AGOSTO/2018

1. Esta foi a reunião tecnicamente mais importante do ano até o momento e que este
relatório está sendo produzido, por permitir aos Conselheiros uma familiarização com
o futuro: os veículos não poluentes e a mobilidade limpa; 

2. As três palestras foram complementares: 
a. Dr Vitor explicando tecnicamente o quê se considera um veículo não poluente

e a forma como as indústrias do mundo todo estão encarando o assunto e
produzindo especificidades e padronizações (plugs universais de alimentação,
etc); 

b. Dr.  Renato  esclarecendo  como  uma  empresa  privada  de  energia  está  se
preparando para  estar  em condições  de  oferecer,  sem excessiva  oneração,
energia para os veículos que serão produzidos em grande quantidade tão logo
haja ganho de produtividade e se equacionem os problemas técnicos, gerando
escala, com impacto positivo direto na redução dos preços ao consumidor; 

i. Dr.  Carlos  Barreiro  esclarecendo  como  um  órgão  público  está  se
preparando para o enfrentamento da nova demanda,  como está se
preparando para  favorecer  a  produção de  veículos  limpos  (redução
tributáreia, incentivos fiscais e financiamentos públicos à produção) e
como  está  sendo  delimitado  o  território  para  que  apenas  veículos
limpos possam circular, dificultando progressivamente a circulação de
veículos poluentes; 

c. se trouxe ao COMDEMA a informação inédita de que Campínas está prevendo
uma  área  central  de  impacto  ambiental  zero  por  circulação  exclusiva  de
veículos (coletivos e individuais) não poluentes, que está sendo chamada de
ÁREA BRANCA; 

d. foi  trazida também ao COMDEMA a informação de que Campinas não está
trabalhando com a hipótese de restrição de horários ou de dias de circulação
de veículos conforme numeração de placas ou outros critérios; não se pensa,



portanto, em Campinas, da adoção de rodízio ou outras formas semelhantes
de restrição de circulação de determinados veículos; 

e. do  que  foi  exposto  resultaram  aos  membros  do  COMDEMA  as  seguintes
conclusões:  os  veículos  não  poluentes  serão  inevitáveis  e  uma  realidade
(maioria  dos  veículos)  em  duas  ou  três  décadas;  as  cidades  e  os  técnicos
precisam  preparar-se  para  esta  nova  realidade,  que  trará  importantes
inovações econômicas e na dinâmica da utilização de veículos individuais, pois
a  realidade parece apontar  para  que os  veículos  deixem de ser  individuais
(propriedade e posse individualizada) para serem de utilização sob a forma de
aluguel  (apenas  posse  individualizada  e  temporária);  Campinas  está  se
preparando para esta  realidade e tem sido um polo de inovação científica,
tecnológica e econômica neste assunto; chegará um dia em que ter um veículo
poluente e circular com ele será tão socialmente reprovável quanto hoje é o
hábito de fumar.

199ª Reunião do Pleno do COMDEMA/CAMPINAS (setembro/18)

Data/horário: 27 de setembro de 2018 das 14:00 às 16:30h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas
PAUTA: 

CONVOCAÇÃO 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO - 27/09/2018
Ficam os membros do COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE CAMPINAS CONVOCADOS para a 199ª Reunião Ordinária a ser realizada:
- dia 27/09/2018 (quinta-feira)
- às 14: 00h e término às 16: 30h (excepcionalmente)
- no Salão Vermelho do Paço Municipal (Av. Anchieta nº 200 - Campinas/SP)
ORDEM DO DIA: 
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. Apresentação 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 SANEAMENTO AMBIENTAL” 
Obs.: para prévio conhecimento dos membros do COMDEMA, 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.  Ambiental  Phillip  de  Souza  Cardoso da
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolv Sustent de Campinas
TEMA:  “Plano  de  Gestão  Ambiental  (PGA)  e  Documentos
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”

PAUTA INTERNA:
1. Justificativas de ausência
2. Aprovação das atas da 197ª e 198ª Reuniões do Pleno
3. Fala da Presidência
4. Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental
5. Atualização e Pareceres da Câmara de Planejamento Ambiental
6. Palavra dos Conselheiros

 Campinas, 20 de setembro de 2018
 JOÃO LUIZ P. G. MINNICELLI (GIOVANNI GALVÃO)
 Presidente do COMDEMA

OBSERVAÇÕES DA PRESIDÊNCIA A RESPEITO DO CONTEÚDO DA REUNIÃO DO PLENO
DE SETEMBRO/2018

1. No momento em que este relatório está sendo elaborado estas apresentações ainda
não aconteceram. 

EDITAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO - VAGAS REMANESCENTES

Em  23  de  março  de  2018 o  Diário  Oficial  de  Campinas  publicou  edital  convocando  as
instituições  interessadas  em  participar  do  COMDEMA  para  participarem  do  processo  de
eleição. O edital teve o seguinte conteúdo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CADASTRAMENTO DE ENTIDADES INTERESSADAS EM COMPOR O
COMDEMA -  BIÊNIO JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019 VAGAS REMANESCENTES
(ERRATA PUBLICAÇÃO DE 05/03/2018)

Ficam as Entidades interessadas, regularmente constituídas e representativas, dos segmentos
abaixo  indicados  CONVOCADAS  ,  a  se  cadastrarem  na  Secretaria  Executiva  do  Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA), no período de 05 de março a 06 de
abril de 2018, para poderem participar do processo de escolha de seus representantes para o
mandato de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, como Entidades Titulares e Suplentes, nos
termos da Lei Municipal nº 10.841/01, do Decreto Municipal nº 19.176 de 13 de junho de 2016
que Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA
- Campinas:
- SEGMENTO EMPRESARIAL : 3 vagas para suplentes;
- SEGMENTO SINDICATO DE TRABALHADORES : 4 vagas para suplentes;
- SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL : 1 vaga para titular e 2 vagas para suplentes;
- SEGMENTO ONG´S COM TRADIÇÃO DEFESA MEIO AMBIENTE: 8 vagas para suplentes.
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 1 : 1 vaga para titular e 2 para suplentes;



- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 2 : 1 vaga para titular e 2para suplentes;
- * ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 3 : 2 vagas para suplentes;
- * ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 4 : 1 vaga para suplente;
- * ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 5 : 2 vagas para suplentes;
- * ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 6 : 2 vagas para suplentes;
- * ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA MACRO ZONA 7 : 1 vaga para suplente;
Os  interessados  deverão  apresentar  seus  respectivos  requerimentos  cadastrais  junto  ao
PROTOCOLO  GERAL  da  Prefeitura  Municipal  de  Campinas  na  Anchieta  nº  200  -  (Paço
Municipal),  andar  térreo,  no  horário  de  08h00  às  17h00  de  segunda  a  sexta  -feira,
regularmente  endereçados  à  Secretaria  Executiva  do  COMDEMA,  munidos  dos  seguintes
documentos: 1) Requerimento assinado pelo representante legal da entidade, indicando por
qual  segmento  pretende  concorrer;  2)  Cópia  RG  do  signatário  (sem  necessidade  de
autenticação);  3)  Estatuto Social  registrado pelo cartório  competente (sem necessidade de
autenticação);  4)  Ata de eleição da diretoria atual  da entidade, igualmente registrada (sem
necessidade  de  autenticação)  e  5)  Cartão  de  CNPJ  (sem  necessidade  de  autenticação).  O
COMDEMA tem caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal, e tem o objetivo de
promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da
Política Ambiental, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação
reabilitação e melhoria do meio ambiente natural  e construído no município de Campinas.
Nele há representação do Poder Executivo Municipal, de órgãos governamentais Estaduais e
Federais,  organizações representativas da  população,  sindicais,  bem como de entidades do
segmento  técnico-profissional,  empresarial,  instituições  científicas  e  organizações  não
governamentais de cunho ambiental, com sede no município. Os representantes serão eleitos
posteriormente em Assembleia, podendo participar da mesma as entidades habilitadas junto a
Secretaria Executiva do Conselho.

CRONOGRAMA 
05/03/2018 "PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO INÍCIO DO
PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES" 
05/04/2018 SEXTA-FEIRA" FIM DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES 
10/04/2018  "PUBLICAÇÃO  DAS  ENTIDADES  DEFERIDAS  E  INDEFERIDAS  PELA  SECRETARIA
EXECUTIVA,  COM  JUSTIFICATIVA  NO  CASO  DE  INDEFERIMENTO  INÍCIO  DO  PRAZO  PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELAS ENTIDADES INDEFERIDAS" 
16/04/2018 FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO 20/04/2018 "PUBLICAÇÃO DO
RESULTADO  FINAL  DAS  ENTIDADES  APTAS  A  PARTICIPAR  DO  PROCESSO  ELEITORAL  PARA
COMPOR O COMDEMA" 
25/04/2018 194ª REUNIÃO DO COMDEMA E ELEIÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES 

* Em caso de ausência de associações de moradores serão aceitas entidades comunitárias.
Campinas,  02 de março de 2018 JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINNICELLI  Presidente do
COMDEMA



Obs.: O Resultado do Edital foi publicado no Diário Oficial de Campinas de 23 de abril de
2018 -  Disponível em 
http://campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/830364086.pdf 

RESULTADO DO CADASTRAMENTO VAGAS REMANESCENTES DE ENTIDADES INTERESSADAS EM
COMPOR O COMDEMA NO BIÊNIO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2019 ENTIDADES DEFERIDAS 

Protocolo: 2018/10/14516 - SINDUSCON SP 
Protocolo: 2018/10/18699 - Associação de Moradores Amigos do Parque Oziel 
Protocolo: 2018/10/18697 - Assoc. Moradores e Amigos do Núcleo Resid. Jd Sta Marta 
Protocolo: 2018/10/18698 - Associação de Moradores do Cidade Singer I e Jardim São João 
Protocolo: 2018/10/18700 - UMECC - União Municipal das Entidades Comunitárias 
Protocolo: 201 8/10/11458 - Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB 

CRONOGRAMA 25/04/2018 - Quarta-feira às 14:00 horas no Salão Vermelho do Paço Municipal
- Posse dos novos Conselheiros na 194ª Reunião Ordinária do COMDEMA. 20 de abril de 2018 
JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 
Secretária Executiva COMDEMA 



ANEXO 1

PROGRAMA DO MUNICÍPIO VERDEAZUL - PMVA 
CONTEÚDO

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de Saão Paulo, por meio da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, o Programa Municíípio VerdeAzul – PMVA tem o inovador propoí sito de
medir e apoiar a eficieência da gestaão ambiental com a descentralizaçaão e valorizaçaão da
agenda ambiental nos municíípios.

Assim,  o  principal  objetivo  do PMVA  eí  estimular  e  auxiliar  as  prefeituras  paulistas  na
elaboraçaão  e  execuçaão  de  suas  polííticas  puí blicas  estrateígicas  para  o  desenvolvimento
sustentaível do estado de Saão Paulo.

A  participaçaão  de  cada  um  dos  municíípios  paulistas  ocorre  com  a  indicaçaão  de  um
interlocutor e um suplente,  por meio de ofíício encaminhado a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente. Aleím disso, a participaçaão do municíípio no PMVA eí  um dos criteírios de
avaliaçaão para a prefereência na liberaçaão de recursos do Fundo Estadual de Controle da
Poluiçaão – FECOP.

As  açoã es  propostas  pelo  PMVA  compoã em  as  dez  Diretivas  norteadoras  da  agenda
ambiental  local,  abrangendo  os  seguintes  temas  estrateígicos:  Municíípio  Sustentaível,
Estrutura e Educaçaão Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestaã o das AÁ guas,
Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborizaçaão Urbana, Esgoto Tratado e Resííduos Soí lidos.

Para a consecuçaão do seu objetivo, o PMVA oferece capacitaçaão teícnica aos interlocutores
indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual, publica o “Ranking Ambiental
dos municíípios paulistas”,  constando os 645 municipais paulistas  signataí rios  do PMVA
desde 2008.

Tal Ranking resulta da avaliaçaão teícnica das informaçoã es fornecidas pelos municíípios, com
criteírios preí-estabelecidos de mediçaão da eficaí cia das açoã es executadas.  A partir dessa
avaliaçaão o Indicador de Avaliaçaão Ambiental – IAA eí  publicado para que o poder puí blico e
toda a populaçaão possam utilizaí -lo como norteador na formulaçaão e aprimoramento de
polííticas puí blicas e demais açoã es sustentaíveis.

Adesão

A participaçaão dos municíípios do estado de Saão Paulo ao Programa Municíípio VerdeAzul –
PMVA ocorre a partir  de ofíício  da prefeitura municipal  manifestando seu interesse  em
aderir  ao Programa,  e  indicando seus respectivos interlocutores (titular e  suplente).  A
partir  daíí,  a  municipalidade passa a ter  acesso a todas as ferramentas fornecidas pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente no aêmbito do PMVA.
 
Interlocutores

O  Interlocutor  e  o  Suplente  saão  os  representantes  da  prefeitura  signataí ria  do  PMVA,
indicados pelo Prefeito.
Eles saão os contatos entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA e a prefeitura e
os  responsaíveis  pelo  gerenciamento  das  “tarefas”  para  atendimento  das  Diretivas
Ambientais.



A dedicaçaão e comprometimento com a causa ambiental eí  fundamental para o sucesso do
desenvolvimento sustentaível no municíípio.
Todos estaão de parabeíns por acreditarem que podem e conseguem fazer a sua parte. Sem
eles o programa naão existiria.
 
Prêmios

O Programa Municíípio VerdeAzul – PMVA publica anualmente o Ranking Ambiental  dos
municíípios  paulistas  com  o  Indicador  de  Avaliaçaão  Ambiental  –  IAA.  Tal  Indicador,
disponíível aos agentes puí blicos e a toda a populaçaão, serve como instrumento auxiliar de
promulgaçaão e execuçaão de polííticas puí blicas ambientais, de acordo com as caracteríísticas
locais especííficas de cada municíípio.

Aleím de nortear a formulaçaão de polííticas puí blicas, o Ranking Ambiental eí  utilizado pelo
PMVA na outorga das seguintes premiaçoã es regulares:

 “Certificado Município VerdeAzul”, concedido aos municíípios que atingem a nota
superior a  80 (oitenta)  pontos  e  preenchem requisitos preí -definidos para cada
Ciclo,  e  ao  Interlocutor  respectivo.  Este  Certificado  reconhece  a  boa  gestaão
ambiental municipal e garante aà  prefeitura premiada prefereência na captaçaão de
recursos do Fundo Estadual de Prevençaão e Controle da Poluiçaão (FECOP).

 “Prêmio Governador André Franco Montoro”, concedido aos municíípios melhores
colocados no Ranking em cada uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos
Híídricos – UGRHI’S. Trata-se de uma homenagem ao criador do Conselho Estadual
do Meio Ambiente – CONSEMA, embriaão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e defensor da descentralizaçaão administrativa e fortalecimento dos municíípios.

PMVA - telefone (11) 3133-4186
e-mail municipioverdeazul@sp.gov.br
Av. Prof. Frederico Hermann Juí nior, 345 – Saão Paulo – SP – CEP 05459-900.
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