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APRESENTAÇÃO 

 
 
O presente documento corresponde ao Produto 4 - “Relatório Final do Plano Municipal 
de Saneamento Básico” integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

do município de Campinas/SP, pertencente à Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – UGRHI 05, administrada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ. 

 

Para a elaboração desse documento foram consideradas a Lei Federal nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo 

de referência, manuais técnicos do Ministério das Cidades e as diretrizes emanadas de 

reuniões prévias, entre os técnicos das Secretarias da Prefeitura de Campinas e da 

SANASA, coordenadas pela Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – 

SVDS. 

 

O programa de trabalho proposto pela SVDS, para elaboração do PMSB, que engloba as 

áreas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, representa 

um modelo de integração entre os produtos estabelecidos no termo de referência 

sugerido pela Agência das Bacias Hidrográficas do PCJ, com inter-relação lógica e 

temporal, conforme apresentado a seguir: 

 

 Produto 1: “Diagnóstico – Caracterização do Município, Descrição e Análise 
Crítica dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico” 
 

 Produto 2: “Prognósticos, Objetivos e Metas” 
 

 Produto 3: “Programas e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as 
Metas do PMSB e Definição das Ações de Emergência e Contingência” 
 

 Produto 4: “Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico” 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Saneamento Básico é um dos grandes desafios da humanidade, atualmente. 

Compondo tal tema o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a gestão dos 

resíduos sólidos e a drenagem urbana, fazem-se necessárias iniciativas para melhorar o 

quadro social e ambiental. 

 Sendo assim, a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 foi criada com o objetivo de 

estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico e atribuir a responsabilidade 

dos municípios para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Tal lei 

estabelece como princípios fundamentais, dentre outros, a universalização do acesso ao 

saneamento, a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, a 

eficiência e sustentabilidade econômica, a transparência das ações, o controle social e a 

integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 Visando atender aos requisitos da Lei supracitada e tendo como base os princípios 

da sustentabilidade ambiental, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Campinas 

vem com o intuito de realizar um diagnóstico da situação desses quatro serviços de 

saneamento no município para, a partir daí, estabelecer diretrizes para otimizá-los. Para 

tanto, foram propostos programas e ações a serem desenvolvidos em um horizonte de 20 

anos. O Plano em si está disposto nos produtos 1, 2 e 3, sendo: 

 

 Produto 1: “Diagnóstico – Caracterização do Município, Descrição e Análise 
Crítica dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico” 

 Produto 2: “Prognósticos, Objetivos e Metas” 

 Produto 3: “Programas e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e 
Metas do PMSB e Definição das Ações de Emergência e Contingência” 

  
Este Produto 4 consiste em um relatório final, contendo uma explanação da 

metodologia de trabalho ao longo do desenvolvimento do Plano, como foi feita a 

divulgação e comunicação e a participação da sociedade no processo. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 Esse capítulo tem por finalidade apresentar, de maneira resumida, todas as 

experiências que culminaram no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. O 

objetivo é aplicar este conhecimento na organização e elaboração dos planos municipais 

futuros, aumentando a eficiência do planejamento municipal. 

 

2.1 GRUPO DE TRABALHO 
Segundo a Lei Federal nº 11.445/07, a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB é uma responsabilidade do município. Considerando os 

serviços públicos de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem urbana) e o perfil técnico da Secretaria Municipal do 

Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS, por afinidade, esta secretaria se tornou 

representante da Administração Pública Municipal e ficou responsável pela coordenação e 

elaboração do referido plano. Porém, este é um trabalho multidisciplinar, que envolve, 

além da gestão dos serviços citados, os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

município de Campinas. Por isso, a primeira ação da SVDS, como coordenadora, foi a 

formação de um Grupo de Trabalho, com técnicos da Prefeitura. 

O Grupo de Trabalho – GT, instituído pela Portaria nº 80084/2013 (em substituição 

à Portaria nº 77839/12), conta com técnicos da SVDS e das Secretarias Municipais de: 

Chefia de Gabinete do Prefeito; Assuntos Jurídicos; Cidadania, Assistência e Inclusão 

Social; Educação; Finanças; Habitação; Infraestrutura; Planejamento; Saúde; e, Serviços 

Públicos. A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA também 

faz parte desse grupo. Ela é a responsável pelo abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Já a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos são atribuições das 

Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, respectivamente. 

As primeiras discussões, no âmbito do GT, foram realizadas em maio de 2012. O 

objetivo era colocar o tema em debate, definir um cronograma de ação e, com base em 

termos de referência e documentos dos Governos Estadual e Federal, discutir o sumário 

do PMSB. As reuniões gerais eram importantes para definir as estratégias, mas pouco 

eficientes na execução e produção do conteúdo, propriamente dito. Com isso, as reuniões 

gerais passaram a servir para a resolução de questões polêmicas e validações de 

produtos. Para a produção de conteúdo, a SVDS passou a realizar encontros 

individualizados com as Secretarias e a SANASA. Assuntos específicos, como: habitação, 

saúde, planejamento urbano, além dos serviços de saneamento, eram discutidos de 

maneira bilateral. Além das reuniões gerais e individuais, a comunicação por e-mails e 
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telefone foi uma constante ao longo de todo o processo. Já o desenvolvimento de um 

Fórum, para que os técnicos pudessem trabalhar conectados, sem a necessidade de 

reuniões presenciais, mostrou-se pouco efetivo. Essa ferramenta precisaria de mais 

tempo para ser internalizada nas ações do grupo. 

O GT é fundamental para acompanhar e avaliar a execução das ações do plano, 

assim como foi fundamental na sua elaboração. Os técnicos têm um conhecimento 

detalhado do município e podem, dentro do grupo, propor soluções articuladas e 

integradas, com maior probabilidade de sucesso, dada a mobilização e união em torno de 

um objetivo. De maneira geral, a integração entre os técnicos de diferentes áreas do 

conhecimento e campos de atuação mostrou-se benéfica, sob o ponto de vista humano, 

técnico e financeiro. 

 

2.2 ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO 
Com relação aos aspectos técnicos, os desafios começaram logo na definição da 

unidade de planejamento. A Lei Federal nº 11.445/07 coloca a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento. Entretanto, o município de Campinas é dividido em 

macrozonas, áreas de planejamento – APs e unidades territoriais básicas – UTBs, que 

não têm relação direta com os limites das bacias. A saúde trabalha com os dados 

distribuídos em distritos de saúde. Já a SANASA, distribui os seus dados em setores de 

abastecimento e bacias de esgotamento. O Grupo de Trabalho definiu a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento. As informações que ainda não estão no formato 

adequado serão detalhadas e espacializadas durante a execução das ações previstas no 

plano de saneamento. 

Os indicadores, propostos no Produto 2, também foram muito discutidos com os 

gestores dos serviços de saneamento, vistos que muitas informações não têm uma 

espacialização adequada, estão desatualizadas ou não foram levantadas. Dentro do 

PMSB, muitos dados foram apresentados por bacias, outros não tinham esse 

detalhamento, ficando como um dado municipal. No entanto, a hierarquização pôde ser 

feita com base na população e área de cada bacia. A gestão da informação é 

fundamental, pois permitirá uma avaliação quantitativa das ações e facilitará a revisão dos 

objetivos e metas do plano. 

A respeito da estruturação do PMSB, o Diagnóstico, Produto 1, serviu como uma 

caracterização do município de Campinas e dos seus serviços e infraestruturas de 

saneamento básico. Um levantamento de todas as informações disponíveis para as 

etapas posteriores, relacionando em um mesmo documento: as legislações, os planos 
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locais, o meio ambiente físico e os aspectos socioeconômicos, com foco nos problemas 

ligados ao saneamento.  

A etapa Prognóstica, Produto 2, trabalhou as projeções populacionais, abordando a 

relação entre Campinas e a sua região metropolitana, por meio dos eixos de expansão 

urbana e da vocação das macrozonas do município. Dentre os serviços de saneamento, 

os cenários para a geração de resíduos sólidos e demandas por abastecimento de água e 

esgotamento foram calculados levando em conta o crescimento populacional, enquanto a 

drenagem urbana foi embasada no mapa de uso e ocupação do solo. A partir do 

diagnóstico e prognóstico foram propostos os objetivos e metas, além dos respectivos 

programas e ações, Produto 3, para universalizar e melhorar os serviços e infraestruturas 

de saneamento básico de Campinas. 
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3. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

   Como estratégia de comunicação e divulgação do PMSB, a Secretaria do Verde e 

do Desenvolvimento Sustentável adotou, principalmente, as mídias digitais, considerando 

o seu potencial de abrangência e os diferentes públicos alvos: estudantes, lideranças de 

bairro, políticos, órgãos de fiscalização e, de maneira geral, os moradores de Campinas. 

 Portanto, as comunicações referentes às audiências, dentre outras apresentações, 

discussões e publicações ocorreram, principalmente, através de e-mails e ofícios aos 

diversos órgãos e segmentos, internos: Câmara de Vereadores; Secretários Municipais; 

Integrantes do Grupo de Trabalho para elaboração do PMSB; e Conselhos Municipais 

afins; e, externos, como: o Ministério Público; as Universidades situadas em Campinas; o 

Comitê de Bacias Hidrográficas – PCJ; a Agência Reguladora PCJ, CETESB, Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente; Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente; Conselhos de 

Classe (CREA e OAB), dentre outros. Outra estratégia para atingir a sociedade civil 

organizada foi o mailing do Orçamento Participativo – OP da PMC, que atualmente possui 

mais de 700 contatos, dentre eles líderes comunitários e associações de bairro. 

 Já para atingir a população em geral, a SVDS realizou a divulgação das audiências 

e dos produtos do PMSB: no Diário Oficial de Campinas, no Portal da Prefeitura de 

Campinas na internet, no Facebook da Secretaria, em jornais de grande circulação em 

Campinas (digitais e impresso), rádio, além dos banners colocados no Paço Municipal e 

nas Subprefeituras (ver anexo A: Comunicação e Divulgação do PMSB de Campinas). 

 Além das duas Audiências Públicas, a SVDS apresentou e divulgou o PMSB em 

diversos eventos, como nas reuniões do Conselho de Regulação e Controle Social da 

ARES-PCJ, Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento em Campinas, nos dias 

26/04/13 e 27/11/2013, na Semana Municipal do Meio Ambiente – SEMEIA 2013 entre os 

dias 1º e 09/06/2013, na Conferência Municipal do Meio Ambiente nos dias 09, 17 e 

18/08/2013, no 3º Seminário Metropolitano de Meio Ambiente da Região Metropolitana de 

Campinas nos dias 30 e 31/10/2013, dentre outros. 

 Convém ressaltar, ainda, que a SVDS esteve à disposição desde o final do 2º 

semestre de 2012 para esclarecimentos, discussões e recebimento de sugestões e 

críticas sobre a elaboração do PMSB de Campinas. A comunicação com a coordenação 

poderia ter sido feita por: e-mail, telefone, pessoalmente e, através dos protocolados. 

Desde o início do trabalho, a coordenação mantém uma cópia física das informações 

referentes ao plano, no protocolo nº 2012/10/42277, documento público e disponível para 

consulta na SVDS. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA foi convidado 

para reuniões periódicas, com o objetivo de discutir os produtos 2 e 3. Entretanto, não 

houve manifestação deste Conselho. 
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4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
 Durante toda a elaboração do Plano, a Secretaria do Verde e do Desenvolvimento 

Sustentável, coordenadora do Grupo de Trabalho, se pôs à disposição para receber 

sugestões, dúvidas e esclarecimentos, conforme apresentado no Capítulo 3. Todas as 

contribuições vindas escritas anteriormente e posteriormente às Audiências Públicas 

foram analisadas e respectivamente respondidas, compondo os documentos: Anexo B: 
1ª Audiência Pública e Anexo C: 2ª Audiência Pública.  

 Para uma efetiva participação da sociedade no processo de elaboração do Plano, 

foram realizadas duas audiências públicas para apresentação e debate dos documentos 

gerados, uma para o Produto 1 e outra para os Produtos 2 e 3, disponibilizados sempre 

com 30 dias de antecedência, para consulta. As duas audiências públicas foram filmadas 

por uma ONG do município. 

 No dia 30 de julho de 2013 foi realizada a 1ª Audiência Pública no Salão Vermelho 

do Paço Municipal de Campinas. Nesta, foram apresentados os diagnósticos dos quatro 

temas e aberto o espaço para manifestações escritas e orais. A Ata da audiência foi 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM. Além da ata, foi elaborada uma planilha 

de controle social contendo todos os questionamentos e manifestações. Tal documento foi 

complementado após a visualização da filmagem da audiência. Todos os itens citados 

estão disponíveis Anexo B. A segunda audiência foi realizada nos moldes da primeira, no 

dia 12 de novembro de 2013. No Anexo C, estão disponíveis a ata, a lista de presença e 

as ferramentas de controle social, com as respectivas respostas.  

 Mesmo com a divulgação da elaboração do PMSB de Campinas, apenas uma 

manifestação foi enviada previamente à primeira Audiência, oriunda do COMDEMA, e 

outra posteriormente, enviada pelo Ministério Público. Já na fase de Prognóstico foi 

entregue, durante a 2ª Audiência, o documento: “Por uma Rota Tecnológica de Gestão e 

Tratamento de Resíduos favorável à Reciclagem”, disponível no Anexo C. 

 A seguir, os Gráficos 1 a 6 mostram os números de participações e contribuições 

durante as audiências, conforme se observa, houve maior participação e questionamentos 

durante a 2ª Audiência. O tema Resíduos Sólidos foi o mais questionado (Gráficos 7 a 9). 
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De maneira geral, aumentar a participação social é uma das prioridades do Grupo 

de Trabalho do PMSB, por meio do programa de Educação Ambiental. A integração com 

os conselhos municipais e agências de fiscalização também são fundamentais para 

ampliar as discussões sobre o tema, fornecendo subsídios técnicos para a implementação 

das ações previstas e para as futuras revisões e atualizações. 
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5. RESUMO DOS OBJETIVOS E METAS 
 
 Este capítulo visa, através de uma única planilha, facilitar a visualização dos 31 
Objetivos propostos pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, divididos em 5 Eixos 

Temáticos, conforme o Quadro 5.1: 

 

Quadro 5.1: Total dos Objetivos e Investimentos Previstos no PMSB de Campinas 

EIXOS TEMÁTICOS 
DO PMSB 

Nº DE OBJETIVOS 
 PROPOSTOS PARA 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO 

TEMPO PARA 
CUMPRIMENTO DAS METAS  

PROPOSTAS PARA TODOS  
OS OBJETIVOS 

INVESTIMENTO 
PREVISTO 

R$ 

1. COMUNS AO 
SANEAMENTO 6 Contínuo (ao longo dos 20 anos) - 

2. ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 5 Até 2022 (Médio Prazo) 811.119.000,00 

3. ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 5 Até 2022 (Médio Prazo) 641.724.000,00 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS 10 Até 2033 (Longo Prazo) 332.238.231,32 

5. DREANAGEM URBANA 5 Até 2033 (Longo Prazo) 833.910.000,00 

TOTAL 31 - 2.618.991.231,32 

 
 A seguir, o Quadro 5.2 permite o acompanhamento das metas estabelecidas para 

cada objetivo, considerando o horizonte de planejamento do PMSB, que é de 20 anos. 

Quadro 5.2: Resumo dos Objetivos e Metas Propostas por Eixo Temático do PMSB de Campinas 
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Quadro 5.2: Resumo dos Objetivos e Metas Propostas por Eixo Temático do PMSB de Campinas (Continuação) 
 

 

Quadro 5.2: Resumo dos Objetivos e Metas Propostas por Eixo Temático do PMSB de Campinas (Continuação) 
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6. RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 
 
 Assim como no capítulo anterior, os quadros apresentados a seguir visam facilitar a 

visualização das 128 Ações propostas no PMSB de Campinas, separadas pelos eixos 

temáticos e distribuídas ao longo dos 20 anos de planejamento. 

 

Quadro 6.1: Total das Ações Previstas no PMSB de Campinas 
 

 
 
* Ações Contínuas (ao longo do ano)

Quadro 6.2: Detalhamento das Ações Propostas como Eixo Temático Comum ao PMSB de Campinas 
 



18 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

Quadro 6.2: Detalhamento das Ações Propostas como Eixo Temático Comum ao PMSB de Campinas (Continuação) 
 

 

Quadro 6.3: Detalhamento das Ações Propostas no Abastecimento de Água do PMSB de Campinas 
 

 

Quadro 6.3: Detalhamento das Ações Propostas no Abastecimento de Água do PMSB de Campinas (Continuação) 
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Quadro 6.3: Detalhamento das Ações Propostas no Abastecimento de Água do PMSB de Campinas (Continuação) 

 

 

Quadro 6.3: Detalhamento das Ações Propostas no Abastecimento de Água do PMSB de Campinas (Continuação) 
 

 

26

Quadro 6.4: Detalhamento das Ações Propostas no Esgotamento Sanitário do PMSB de Campinas 
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27

Quadro 6.4: Detalhamento das Ações Propostas no Esgotamento Sanitário do PMSB de Campinas (Continuação) 
 

 

Quadro 6.5: Detalhamento das Ações Propostas para os Resíduos Sólidos do PMSB de Campinas  
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Quadro 6.5: Detalhamento das Ações Propostas para os Resíduos Sólidos do PMSB de Campinas (Continuação) 

 

Quadro 6.6: Detalhamento das Ações Propostas para a Drenagem Urbana do PMSB de Campinas 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabeleceu um marco regulatório nas políticas 

relacionadas ao meio ambiente ao integrar os quatro grandes eixos do saneamento 

básico: água de abastecimento, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. 

Além disso, a vinculação da obrigatoriedade de apresentação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB), até o exercício financeiro de 2014, para o acesso aos 

recursos geridos pela União serviu para reforçar esse avanço nas questões ambientais. 

Durante a fase de diagnóstico (Produto 1), a prestação de cada serviço foi 

caracterizada, o que permitiu inferir suas principais dificuldades no sentido de integrar e 

universalizar o acesso ao saneamento em Campinas, de forma a delinear um panorama 

de quais ações devem ser implementadas, a fim de melhorar a prestação dos serviços no 

município. 

Com relação ao Abastecimento de Água, as questões fundamentais a serem 

levantadas referem-se aos mananciais de captação, já que o principal manancial do 

município – o rio Atibaia – localiza-se na APA de Campinas e é responsável por atender 

93,5% da demanda. Enquanto o manancial do rio Capivari, responsável por 6,4% da 

demanda, encontra-se em uma área adensada e consequentemente, menos protegida 

dos impactos ambientais advindos do processo de urbanização. Se considerado o 

aspecto da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento, nota-se que praticamente 

metade da população do município vive na bacia do rio Capivari e necessita ser 

abastecida com a água captada no rio Atibaia, evidenciando um déficit em seu balanço 

hídrico, o qual pode se tornar um fator limitante para o crescimento e desenvolvimento 

dessa região. 

De maneira geral, os principais desafios do serviço de Abastecimento de Água são: 

proteger os mananciais; aumentar a cobertura do serviço; diminuir as perdas na 

distribuição de água tratada; viabilizar estudos de capacidade hídrica para o município, 

inserido na Macrometrópole Paulista; e, por fim, renovar a outorga do Sistema Cantareira, 

que deverá levar em conta o crescimento populacional e econômico da Região 

Metropolitana de Campinas. 

Nesse sentido, a fim de manter a continuidade, regularidade e qualidade na 

prestação do serviço de Abastecimento de Água, a SANASA conta com ações 

distribuídas no horizonte de 20 anos referentes aos: Programa de Abastecimento de 

Água; Plano de Segurança da Água; Programa de Combate às Perdas de Água; 

Programa de Uso Racional da Água e Programas Socioambientais. 
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Quando se trata do Esgotamento Sanitário, os principais desafios referem-se à 

universalização da prestação de serviço, ou seja, atingir 100% da coleta e tratamento 

dentro do município. No entanto, as questões de produção de água de reúso e a geração 

de biossólidos também têm ganhado notoriedade. Assim, para atender aos objetivos, a 

SANASA conta com ações referentes a(os): Sistema de Tratamento de Esgoto; Sistema 

de Coleta e Afastamento; Macrossistema de Esgotamento Sanitário; Venda de Água de 

Reúso e Destinação de Lodos. 

Quanto às questões ligadas à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

frente à Lei nº 11.445/2007, verifica-se a necessidade de: universalizar a prestação de 

serviços para a totalidade das áreas rurais; promover a educação ambiental; otimizar o 

sistema de coleta seletiva com o fomento às Cooperativas e Associações de catadores 

recicláveis e a viabilização do tratamento biológico da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos; dispor os rejeitos de forma ambientalmente adequada; entre outros. 

Essas e outras questões, ainda latentes, evidenciam a necessidade de discussão e 

revisão do modelo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de Campinas, 

em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2010 – PNRS. 

No intuito de garantir o atendimento das exigências da Lei nº 11.445/2007, estão 

previstas ações referentes aos Programas: Educação Ambiental, Otimização da Coleta e 

o Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos; Ampliação e Melhoria da Coleta Seletiva; 

Melhoria na Eficiência da Limpeza Pública; Gestão de Recursos de Limpeza Urbana; 

Gerenciamento dos RCC; Valorização dos RSU; Levantamento de Informações 

Referentes aos Geradores de Resíduos Sólidos; Logística Reversa; Fiscalização e 

Denúncia Anônima de Descartes Irregulares; Gerenciamento dos Passivos Ambientais; e, 

o Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde. 

Por fim, a Drenagem Urbana concentra suas dificuldades no combate aos pontos 

críticos - sujeitos às inundações, enchentes e alagamentos - frutos de um processo de 

urbanização desorganizado, com altos índices de adensamento e impermeabilização na 

região central, a qual concentra a maior ocorrência de casos. Para tanto, torna-se 

fundamental: o monitoramento hidrológico detalhado e espacializado, que empregue a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento; a caracterização da malha hídrica do 

Município; a atualização do mapa de uso e ocupação do solo; entre outros. 

De modo que estão previstas ações referentes aos Programas: Mitigação dos 

Pontos Críticos de Alagamento e Inundação; Plano Municipal de Recursos Hídricos; Plano 

Diretor de Drenagem Urbana; Conservação do Solo e Controle da Erosão; Fiscalização e 

Gestão Institucional da SEINFRA. 



24 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

Em suma, para que o planejamento e execução dessas ações com horizonte de 20 

anos sejam integrados, estão previstos alguns Programas Comuns ao Saneamento 

Básico, como a formação de um grupo de trabalho permanente para acompanhar a 

implementação de ações, fazer cumprir os objetivos e metas estabelecidos e atuar na 

revisão do PMSB, pelo menos quadrienalmente. Ressalta-se que, conforme apontado 

também pelo Controle Social, verificou-se a necessidade de inclusão da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda (SMTR) e do Departamento de Defesa Civil, vinculado à 

Chefia de Gabinete do Prefeito, na constituição do grupo permanente. 

Além disso, está prevista a criação de um Sistema Integrado de Informações de 

Saneamento Básico, cujo objetivo é alimentar um banco de dados, o qual possibilitará a 

compilação de relatórios anuais, bem como o cálculo do Indicador de Salubridade 

Ambiental de Campinas (ISAm). 

Paralelamente, devem ser citados os Programas de Gestão do PMSB de 

Campinas, Educação Ambiental; Fiscalização e Licenciamento Ambiental; Município 

Verde e Azul; Saneamento Rural e Sustentável e o Plano de Bacias do PCJ, os quais 

fomentarão as ações integradas de saneamento básico em Campinas. 

A experiência mostra que o Plano Municipal de Saneamento Básico serviu para 

elencar os problemas durante o diagnóstico, estabelecer objetivos e metas a serem 

cumpridos, bem como propor ações e programas, a fim de melhorar a prestação dos 

serviços de saneamento em Campinas, no entanto o detalhamento e a execução dessas 

ações só serão possíveis mediante a um consenso entre o técnico e o controle social, ao 

longo dos próximos 20 anos. 
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8. MINUTA DE DECRETO 
  
 
 

DECRETO Nº XX. XXX DE XX DE DEZEMBRO DE 2013 
(Publicação no DOM XX/12/2013: 01) 

 
Regulamenta o artigo 203 da Lei Orgânica de Campinas.  

 
INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 
 

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e 
 
Considerando a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, e as suas atualizações. 
 
Considerando o Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei 
Federal nº 11.445. 
 
Considerando a Lei Orgânica do Município de Campinas, de 30 de março de 1990, e as 
suas atualizações. 
 
Considerando a Lei Complementar Municipal nº 15, de 27 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Campinas, e as suas atualizações. 
 
Considerando a Lei Municipal nº 14.241, de 10 de abril de 2012, que ratifica a subscrição 
do protocolo de intenções para constituição da agência reguladora dos serviços de 
saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Agência Reguladora 
PCJ, e as suas atualizações. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 17.775, de 22 de novembro 2012, que dispõe sobre 
a criação dos membros do Conselho de Regulação e Controle Social do Município, para 
atuar como mecanismo consultivo no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ.   

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, nos termos do 
Anexo Único, que constitui parte integrante deste Decreto. 
 
Art. 2º Será dado o prazo de 90 (noventa) dias para a criação do Grupo de 
Acompanhamento Permanente, responsável por acompanhar a evolução das ações 
previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, garantido assim sua continuidade e 
qualidade de desempenho. 
 
Art. 3º Os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico, conforme o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, deverão elaborar relatório anual contendo as ações 
desenvolvidas e os indicadores de desempenho, para a avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia desses serviços públicos. 
 
§ 1º Os relatórios deverão ser apresentados no primeiro trimestre de cada ano, com o 
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objetivo de anteceder a discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual do Município 
de Campinas.  
 
§ 2º Para o ano de 2014, o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico será 
considerado como primeiro relatório, devendo ser verificados os orçamentos destinados 
para cada ação ou programa previsto para o ano. 
 
Art 4º A SVDS ficará responsável pela adoção das medidas pertinentes para a instituição 
do Grupo de Acompanhamento Permanente, previsto no art 2º. 
 
Art. 5º Deverá ser criado o sistema municipal de informações sobre os serviços públicos 
de saneamento básico, onde cada prestador será responsável pela sua formatação de 
forma compatível com as necessidades do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 
Campinas, XX de dezembro de 2013. 

 
JONAS DONIZETTE 

Prefeito Municipal 
 

MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 
ROGÉRIO MENEZES 

Secretário do Verde e do Desenvolvimento Sustentável 
  

ARLY DE LARA ROMEO 
Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA 

 
ERNESTO PAULELLA  

Secretário de Serviços Públicos 
 

CARLOS AUGUSTO SANTORO 
Secretário de Infraestrutura 

 
Redigido na Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental, Secretaria Municipal 
do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS, de acordo com os elementos 
constantes no protocolado nº 2012/10/42277, sob o nome da antiga Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, atual SVDS. 
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ANEXOS 
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 Estrutura

 Licenciamento Ambiental

 Bancos de Áreas Verdes

 Estudos e Projetos

 Plano Diretor

 Planos Locais de Gestão

 Legislação Municipal

 Fale Conosco

 Links Úteis

 Legislação do Concurso para

Secretaria Municipal do Verde e

do Desenvolvimento Sustentável

Início  >   Secretarias  >   Meio Ambiente  >   Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano Municipal de Saneamento Básico

A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS está coordenando o Grupo de
Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Saneamento do Município de Campinas. A Portaria nº
80084/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 12/06/2013, oficializa o Grupo, que conta com
representantes do Gabinete do Prefeito, da SANASA, além das Secretarias Municipais de: Assuntos Jurídicos;
Cidadania, Assistência e Inclusão Social; Educação; Finanças; Habitação; Infraestrutura; Planejamento;
Saúde; e, Serviços Públicos.

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A universalização do
acesso aos serviços é o grande desafio dos Governos Federal, Estadual e Municipal, para o maior benefício
da população e proteção dos recursos ambientais.

O PMSB é de responsabilidade do Município, titular dos serviços, e deverá conter: diagnóstico da situação
atual; prognóstico com os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos; programas, projetos e ações
para atingir os objetivos e metas; ações para emergência e contingência; e, mecanismos para monitoramento
e avaliação da eficiência e eficácia das ações. O plano deverá ser revisado a cada 04 anos.

O plano de saneamento deve abranger as áreas urbana e rural do Município, além de estar articulado com o:
Plano Diretor, Plano de Bacias Hidrográficas, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
Plano Municipal de Recursos Hídricos, entre outros planos. A partir de 2014, esse plano será requisito
obrigatório para o Município acessar os recursos do Governo Federal, voltados para os serviços de
saneamento básico.

Outro aspecto fundamental é a participação da sociedade na elaboração do PMSB. Serão realizadas
audiências públicas como parte do controle social e as contribuições, dúvidas, sugestões e críticas já podem
ser encaminhadas à SVDS através de protocolo ou do email: meioambiente@campinas.sp.gov.br . É
importante que os munícipes participem, pois são temas que fazem parte do nosso cotidiano e afetam a
nossa qualidade de vida.

Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Básico (página 16)

Lei Federal nº 11.445/07. Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

Decreto Federal nº 7.217/10. Regulamenta a Lei Federal nº 11.445/07.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm

Plano de Saneamento Básico Participativo – Ministério das Cidades
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Cartilha_PSBP_WEB.pdf

Veja as notícias a respeito dos andamentos dos trabalhos:

1ª Audiência Pública (publicação no DOM de 28/06/2013 – páginas 46 e 47) – Convocação e
Regulamento
Produto 1 – Diagnóstico: Caracterização do Município, descrição e análise crítica dos sistemas e
serviços de Saneamento Básico
Documentos da 1ª Audiência Pública para a Discussão do Diagnóstico do Plano Municipal de
Saneamento Básico
1ª Audiência Pública - Planilhas de Controle Social Revisadas

INÍCIO CAMPINAS ADMINISTRAÇÃO DIÁRIO OFICIAL TRANSPARÊNCIA SERVIÇOS ONLINE
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Início
Sobre Campinas

Ouvidoria

Assessoria de Imprensa

Galeria de Fotos

Contatos
PABX: (19) 2116-0555

Ouvidoria: 0800-7727456

Atendimento ao Cidadão: 156

Atendimento Tributário - SAC: (19) 3755-6000 ou 
E-mail: sac@campinas.sp.gov.br

Subprefeituras
Barão Geraldo: (19) 3289-1112
subpref.baraogeraldo @ campinas.sp.gov.br

Joaquim Egídio: (19) 3298-6158/6082
joaguim.egidio @ campinas.sp.gov.br

Nova Aparecida: (19) 3281-1833/5960
subprefnovaaparecida @ campinas.sp.gov.br

Sousas: (19)3258-3211/2472
sousas @ campinas.sp.gov.br

Governo
Gabinete do Prefeito

Notícias

Plano Diretor

100 dias de Governo

Câmara Municipal

Administrações Regionais

Paço Municipal
Avenida Anchieta, nº 200 - Campinas - SP - CEP: 13.015-904 - PABX: (19) 2116-0555

CNPJ: 51.885.242/0001-40

2ª Audiência Pública (publicação no DOM de 11/10/2013 – páginas 31 e 32) – Convocação e
Regulamento
Produto 2 – Prognósticos, Objetivos e Metas
Produto 3 – Programas e Ações Necessárias Para Atingir os Objetivos e as Metas do PMSB e Definição
das Ações de Emergência e Contingência
Documentos da 2ª Audiência Pública para a Discussão da Proposta de Plano Municipal de Saneamento
Básico

A equipe da SVDS coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

E-mail: meioambiente@campinas.sp.gov.br
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Em 27 de Junho de 2013 
Processo Administrativo n.º 2013/10/03.771 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrôni-
co n.º 033/2013 - Objeto: Registro de Preços de emulsão RR 2C e impermeabili-
zante asfáltico CM30.
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do dis-
posto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO , 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 181/2013, a despesa no valor total de  R$
24.984,00  (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais), a favor da empresa 
Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A - DISBRAL,  para fornecimento do material 
referente ao item 01.

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Processo Administrativo n.º 2012/10/54.718 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrôni-
co n.º 013/2013 - Objeto: Registro de Preços de materiais elétricos.

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do dis-
posto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO , 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 179/2013, a despesa no valor total de  R$
23.870,00  (vinte e três mil, oitocentos e setenta reais), a favor da empresa  FIOLUZ
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP,  para fornecimento dos 
materiais referentes aos itens 01 e 18.

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Processo Administrativo n.º  2012/10/29.193  - Interessado.:  SMSP  - Ref.:  Pregão 
Eletrônico n.º 194/2012  - Objeto:  Registro de Preços de Pedra Britada e Brita Gra-
duada Simples.

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO , a des-
pesa no valor total de R$ 216.675,00  (Duzentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais) a favor das empresas: 
- Elisângela de Fátima Azanha - EPP,  no valor de  R$ 99.975,00  (Noventa e nove 
mil, novecentos e setenta e cinco reais) para fornecimento dos materiais referente ao 
item 04 da Ata nº 287/2012;
  -  Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda.,  no valor de 
R$ 116.700,00  (Cento e dezesseis mil e setecentos reais) para fornecimento dos mate-
riais referente ao item 08 da Ata nº 286/2012;

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 CONVOCAÇÃO 
CONVOCAMOS os membros da Comissão Municipal de Emprego de Campinas - 
COMEMPREGO para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 28/06/13 (sexta-feira), 
às 09h00, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT, localizado na Avenida 
Campos Salles, n° 427 - Centro, neste Município de Campinas, com a seguinte PAU-
TA: (1) Defi nição da demanda a ser atendida pelo Planteq em 2013; (2) Criação de 
Comissão para alteração do regimento interno da Comemprego Campinas; (3) Iniciar 
debate sobre a realização da Conferência Municipal de Emprego em Campinas e (4) 
Informes.

 Campinas, 25 de junho de 2013 
 JAIRSON VALÉRIO DOS ANJOS 
 Presidente Da Comemprego - Campinas 

SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
DEFERIDOS
 PROT.10/11/14916 CONSTR. PARQUE DAS ORQUIDEAS - PROT.12/11/11645 DEBORA VALLIM PENTE-
ADO DE LEMOS TALLI 
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.02/10/20349 INACIA T PEREIRA - PROT.12/11/15048 CGL PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS 
LTDA 

 Campinas, 27 de junho de 2013 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
FICA EMBARGADA A OBRA SITO À RUA DANIEL SARTORI Nº 150 JARDIM DO LAGO II.
 PROT.07/11/720 DUOS/SEMURB (GILSON AMARAL COSTA)
DEFERIDOS
 PROT.13/11/4591 ARNALDO A DA SILVA - PROT.13/11/4879 JOSE R DE LIMA - PROT.13/11/4907 ANTO-
NIO MARASSI - PROT.12/11/15033 PAULO H DE S PINTO - PROT.13/11/999 ROBSON AP. C SANTANA - 
PROT.13/11/1094 FRANCISCO N DE ARAUJO - PROT.13/11/1280 EDMILSON R XAVIER - PROT.13/11/2330 
RODRIGO ROMANO - PROT.13/11/3289 MOACIR P BORGES JR - PROT.12/11/14191 DENVSON C DOS 
SANTOS - PROT.12/11/6489 EVANDRA AP. F M VEGAS - PROT.12/11/6823 SANDRA M CORREIA - 
PROT.12/11/7571 ANDRE BETARELLO - PROT.13/11/1877 BRENO O STAFFOCKER - 13/11/6695 APBO 12 
EMPREEND. IMOBILIARIOS - PROT.12/11/6834 AMAURI D DE CASTRO 
CANCELE-SE O AIM 92264.
 PROT.08/11/7581 DUOS/SEMURB (PORT SERVICE SERV. DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA) 
INDEFERIDOS
 PROT.13/11/6292 RONALDO J DA SILVA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

 PROT.13/11/7289 DUOS/SEMURB ( SUELI SOARES) - PROT.74/32215 IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO 
BRASIL - PROT.13/11/3994 BROOKFIELS SÃO PAULO EMPREEND. IMOBILIARIOS - PROT.10/11/10291 
ADERVAL MITIO BERTONI - PROT.13/11/5756 EDUARDO R DE BARROS - PROT.95/44835 MARIA MAR-
TA L M LACOMBE - PROT.13/11/5439 JOSE D CHIMINAZZO - PROT.13/11/7130 MUCIO M FURTADO 
- PROT.09/11/2799 HOMEM DE MELO E KITAUCHI PROJETOS OBRAS LTDA 

 Campinas, 27 de junho de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMUNICADO 

O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a população, 
conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA A DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEA-
MENTO BÁSICO a ser realizada:
  DATA: 30/07/2013
  HORÁRIO: início às 18:30 h e término às 21:30h
  LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP.
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO
A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentá-
vel, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 30 de julho de 2013, com início às 
18h30min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, nº 
200, Centro, Campinas/SP
OBJETIVO
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos 
atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, visando pro-
mover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre as questões 
relevantes relacionados ao diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O estudo técnico que baseia a proposta encontra-se disponibilizado na página da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 28 de junho de 
2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através dos meios de 
comunicação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao 
tema), órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, 
dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, 
bem como cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  TÍTULO I
  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 30 de julho de 2013, às 18h30min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
  § 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
  I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
  II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
  III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, 
aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
  IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
  V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das par-
tes com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito 
do responsável pela exposição;
  VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
  VII - Organizar os pedidos de réplica;
  VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
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cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
  IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere ne-
cessário ou útil;
  X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
  XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
  § 2° São deveres do Presidente:
  I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
  II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 
ou propostas apresentadas pelos partícipes.
TÍTULO II
 DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  CAPÍTULO I
  DO PROCEDIMENTO
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
  Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
  I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
  II - oitiva dos presentes para manifestação;
  III - debates;
  IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
  § 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
  § 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
  § 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
  § 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
  § 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
  § 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
  § 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o pre-
sidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site 
da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
CAPÍTULO II
  DA PUBLICIDADE
Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
  Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento bá-
sico, representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades 
civis, observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convi-
dados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de co-
municação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de rea-
lização.
  Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
CAPÍTULO III
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 27 de junho de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES  

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS

CAMPREV
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR 
DIRETOR PRESIDENTE 

Prot. nº 13/25/01150 
Int. Diretoria Financeira - CAMPREV 
Assunto: Compensação Previdenciária 
Diante das informações recentes da possibilidade de execução direta dos  serviços 
objeto deste protocolado, que poderá resultar em economia aos cofres  públicos, não 
vislumbrando ilegalidade ou prejuízo às partes, suspendo a  homologação e revogo 
a ratifi cação de contratação de FIPE - Fundação Instituo de  Pesquisas Econômicas, 
publicada na edição de 25/06/2013. Intime-se.  Publique-se. 

  Campinas, 27 de junho de 2013 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Presidente- CAMPREV 

CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE CONTRATAÇÕES/DEMISSÕES DE 
FUNCIONÁRIOS

Em consonância com o Decreto nº 16.720 de 03/08/2009, registramos as contratações/
demissões (em decorrência de processo seletivo público e cargos em comissão) ocor-
ridas no mês de junho de 2013. 

ADMISSÕES:    

DATA RE NOME CARGO CLASSE SALA-
RIAL/NÍVEL

03/06 1296 FERNANDO ANTUNES VIVIANI COORDENADOR X/04

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

   

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL  n .º  002/2013-  PROTOCOLO  nº 2013/16/00019  -  CON-
TRATO  nº 011/2013 -  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na presta-
ção de seguro de vida em grupo, tendo por benefi ciários os funcionários, diretores 
e estagiários com e sem remuneração, inclusive aqueles com doenças preexistentes, 
afastados e aposentados que se encontram em atividade, da Ceasa/Campinas. Em-
presa: MAPFREAFFINITY SEGURADORA S.A.  - CNPJ nº 87.912.143/0001-58 - 
PREÇO:  Pela  realização do seguro, objeto do presente contrato, a Contratante pagará 
a Contratada à importância estimada mensal de R$ 2.935,45 (dois mil, novecentos e 
trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o valor estimado de R$ 
35.225,40 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) para 
os 12 (doze) meses de contrato. VIGÊNCIA:  O prazo de vigência do contrato será 
de 12 (doze) meses, iniciando-se às 00h:00m:01s (zero hora, zero minuto e zero um 
segundo) do dia 31/05/2013 , encerrando-se às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 
30/05/2014 . 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

COHAB
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca 
o candidato abaixo relacionado, a comparecer impreterivelmente no dia 05/07/2013, 
na Avenida Faria Lima, 10 - Parque Itália- Campinas, para que sejam iniciados os 
procedimentos relacionados à contratação. 

  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 01/2010, o candidato que não 
atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante do 
item 13.6 do referido edital. 

CANDIDATO EMPREGO CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO

TÂNIA DE SOUZA 
PICCOLO ADVOGADO PLENO 2º LUGAR 09:00

 Campinas, 26 de junho de 2013 
  LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA 

 Coordenadora De Recursos Humanos 

EMDEC
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE ATA 

Ata de Registro de Preços nº 007/2011 e Compromisso de Prestação de Serviços nº 
007/2011
  Pregão Presencial nº 043/2011 - Protocolo nº 062/2011
  Contratante: EMDEC S/A
  Contratada: Ziara Navarro Coppo - ME - CNPJ nº 05.988.297/0001-69
  Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de produção/impressão/insta-
lação de faixas educativas, informativas e institucionais.
  Data do encerramento: 18/01/2013
  Data de assinatura: 27/06/2013

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:  72/2013
PROCESSO N° . 253/2013
OBJETO:  Aquisição de medicamentos (antibióticos), mediante sistema de registro 
de preços.
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
01. CANCELAR  os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, por não lograr 
interessados na apresentação de proposta
02.HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº. 72/2013, adjudicando o objeto em epígra-
fe, as empresas abaixo especifi cadas:
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EDO0903 K101298117 EDT3094 K101302847 EDV6739 K101278977
EDX9444 K101317367 EEF2961 K101268197 EEJ4035 K101283607
EEO8633 K101257307 EEP1840 K101087907 EEP2054 K101320887
EEP4616 K101279087 EEP6077 K101287557 EER0014 K101220897
EEX2075 K101253897 EEY6708 K101254447 EEZ7703 K101281727
EFG7292 K101218707 EFG7479 K101291297 EFG8220 K101304387
EFR9311 K101276227 EGC0077 K101046657 EGE3224 K101155667
EGF1749 K101260937 EGL2084 K101248407 EGL2958 K101288217
EGM0082 K101269297 EGM0523 K101311207 EGM0563 K101319347
EGM4146 K101268207 EGM5075 K101271057 EGM5140 K101309557
EGM5387 K101231677 EGM7154 J187686407 EGM8594 K101310327
EGQ0312 K101267207 EGW5072 K101283707 EGW7324 K101288007
EGW8633 K101223757 EHI0519 K101270947 EIC7209 K101174037
EIC9467 K101236407 EIF6550 K101303947 EIK7830 K101281177
EIV0392 K101237947 EIX3639 K101295807 EIX5021 K101301527
EIX8109 K101243447 EIX8438 K101216497 EIZ9875 K101308127
EJI9601 K101317917 EJT0300 K101108707 EJY0014 K101282497
EKB9219 K101223977 EKL3267 K101311647 EKM2328 K101272927
EKN0046 K101296807 EKN4674 K101318577 EKN5047 K101296357
EKN6119 K101243557 EKN6343 K101238277 EKN9303 K101195377
EKP2328 K101263687 EKS4650 K101300317 EKV5002 K101303177
EKW7875 K101311317 EKZ1285 K101287447 EKZ8601 K101230467
EKZ8823 K101235527 EKZ9680 K101239267 ELG4835 K101286237
ELJ2277 K101250597 ELK5867 K101259287 ELL8542 K101209907
EMC5987 K101293607 EMD4743 K101266217 EMF7533 K101299547
EMK1767 K101317587 EMM0864 K101279637 EMT5483 K101308017
EMZ6436 K101217607 ENA1934 K101296467 ENC3797 K101267757
ENC4369 K101301967 ENC4684 K101303397 ENF6327 K101321327
ENH5252 K101225307 ENL1507 K101210007 ENO3590 K101211657
ENQ0524 K101217267 ENT4524 J199317467 ENT5147 K101315387
ENT6588 K101273257 ENT9606 K101220017 ENT9880 K101239487
ENW3847 K101283927 ENX2845 K101256977 ENY5465 K101304717
EOA0776 K101269187 EOL7798 K101221667 EOP0435 K101306707
EOS1984 K101213527 EOX3993 K101279527 EPB4308 J187571227
EPG2560 K101288877 EPG2622 K101247737 EPH2255 K101218807
EPK7417 K101222547 EPK8387 K101275897 EPM9425 K101274797
EPN2216 K101240917 EPN3291 K101243997 EPN5674 K101291957
EPN6019 K101219357 EPN7408 K101125417 EPN8126 K101290197
EPN8284 K101232007 EPN8357 K101256537 EPN9391 K101277987
EPN9882 J198037407 EPN9932 K101277657 EPQ3747 K101298667
EPT0545 K101239047 EPT3160 K101309997 EPV0382 K101231897
EPW0133 K101256427 EQH4052 K101258077 EQK3838 K101297457
EQV7019 K101283487 EQW2142 K101237177 ERB0792 K101234207
ERB2361 K101262807 ERB2524 K101231567 ERB9073 K101260717
ERB9494 K101295037 ERB9778 K101300867 ERB9836 K101321767
ERG5993 K101248507 ERI7234 K101302407 ERM6567 K101276117
ERT4069 K101294267 ERT8407 K101283817 ERX9237 K101312857
ERY3089 K101246087 ERY4874 K101306147 ESD8223 K101244877
ESI0909 K101313847 ESI4205 K101221557 ESI5522 K101217927
ESU5484 K101261707 ETB5541 K101305487 ETB6049 K101238827
ETB6951 J199698617 ETB7499 K101212207 ETB7783 K101183937
ETB8295 K101234977 ETB9330 J196748087 ETD0219 K101234867
ETD3154 K101218697 ETD3224 K101278207 ETD8404 J187231877
ETF1278 K101257857 ETF6622 K101304607 ETH0502 K101159627
ETH2366 K101274467 ETO1521 K101240477 ETQ6060 K101235087
ETS1544 K101292287 ETS1913 K101277547 ETS2242 K101281287
ETS3451 K101313187 ETS4194 K101289097 ETS4625 K101282277
ETV0446 K101287887 ETV0646 K101273707 ETV1690 K101139827
ETV1800 K101308677 ETV2060 K101257967 ETV2522 K101321877
ETV2946 K101240587 ETV4908 K101241577 ETV6745 K101299007
ETV7581 K101276887 ETV7850 K101231017 ETV7932 K101251257
ETV8733 K101291517 ETV9243 K101264457 ETV9325 K101291077
ETV9839 K101269517 ETX2630 K101256867 EUG1140 K101300537
EUG1844 K101235747 EUG2042 K101321007 EUM4722 K101284367
EUO4735 K101320777 EUP0815 K101292947 EUS3871 K101267977
EUU1536 K101298777 EUU1536 K101298887 EUV4196 K101262257
EUW5626 K101256107 EVC4566 K101308567 EVE2067 K101209897
EVF6290 K101258957 EVH5911 K101264127 EVJ6591 K101316487
EVJ9220 K101314947 EVJ9294 K101222217 EVK0440 K101317697
EVK0557 K101254667 EVM6605 K101209127 EVM8254 K101252907
EVR3092 K101227057 EVR3639 K101299657 EVR4987 K101246307
EVR5409 K101221887 EVR7157 K101272267 EVR9035 K101261487
EVR9171 K101246747 EVS9908 K101246207 EVT3837 K101303287
EVT9477 K101226067 EVV6016 K101256757 EVX0283 J197204147
EVY2769 K101209677 EVY3576 K101270407 EWB9122 K101282167
EWK2768 K101280187 EWK5850 K101209237 EWK7899 K101305927
EWM0876 K101266007 EWP2870 K101219247 EWP3735 K101274687
EWP3936 K101313737 EWP4673 K101229707 EWQ3382 K101302517
EWS0225 K101263247 EWS2217 K101304167 EWS4737 K101255007
EWS6577 K101297677 EWS6577 K101286457 EWS6965 K101227497
EWS8311 K101258187 EWS9652 K101304277 EWX0397 K101300977
EWY1342 K101213087 EXB0006 K101293497 EXI9718 K101254887
EYA5353 J197174887 EYC0256 K101149287 EYD2249 K101225077
EYD2771 K101265117 EYD3271 K101227507 EYD3494 K101249507
EYD3771 K101265447 EYF8872 K101302297 EYG2193 K101294707
EYG3700 K101254777 EYG3961 K101245977 EYG3961 K101316157
EYG4081 K101285137 EYG4291 K101290527 EYG4476 K101233767
EYG5727 K101208807 EYG6276 K101259407 EYG7100 K101241357
EYG8863 K101229587 EYG9584 K101312637 EYH6484 K101265997
EYK2599 K101223097 EYK9599 K101301417 EYL2028 K101296687
EYP7092 K101321987 EYW4813 K101274247 EYX3467 K101278107
EYX3706 K101280307 EYX9740 K101265557 EZA3841 K101273697
EZQ2825 K101282607 EZQ2932 K101252467 EZS8876 J198000007
FAA8929 K101227827 FAH7484 K101309227 FAJ8248 J198366297
FAM0560 K101291407 FAN1914 K101226407 FAO0005 K101303837
FAZ0982 K101210117 FBB9793 K101254007 FBK3914 K101213857
FBR8589 K101247847 FBT0427 K101298337 FBT0686 K101247077
FBT1356 K101257747 FBT2040 K101318027 FBT4140 K101295917
FBT4225 K101222107 FBT4225 K101280297 FBT5570 K101279967
FBT7469 K101286897 FBT7911 K101237507 FBT8170 K101280517
FBT8170 K101234647 FBT8979 K101305597 FBT8987 K101228707
FBT9009 K101212977 FBW7774 K101307247 FBW7869 K101269957
FBZ0414 K101319787 FBZ0518 K101236847 FBZ1776 K101313407
FBZ4349 K101314837 FCR0333 K101056557 FDG0758 K101302077
FDO8393 K100933687 FDO8781 K101296577 FDT1707 K101265667
FDT1742 K101316597 FDT1800 K101232117 FDV8278 J187735787
FEB0034 K101315827 FEB1556 K101316707 FEB1835 K101267317
FEB2417 K101319017 FEB2464 K101278867 FEG3738 K101293277
FEG3784 K101305377 FEG3899 K101210667 FEG4239 K101284257
FEG4888 K101263137 FEG4896 K101265007 FEH2712 K101298997
FEH3679 K101255547 FEH8080 K101273917 FEK1503 K101304057
FEP2073 K101272047 FEP2140 K101225297 FEP3533 K101238497
FEP6551 K101269407 FET0322 K101234537 FET2277 K101279747
FEU5777 K101313627 FEU5922 K101302957 FFB4414 K101271507
FFQ5472 K101281407 FFR2646 K101277767 FFU1113 K101286567
FFU1297 K101320337 FFX3406 K101226177 FFZ6151 K101315937
FGG1581 K101266987 FGK8551 K101286017 FGN1123 K101294927
FGO0298 K101311537 FGO0834 K101274807 FGO1271 K101285807
FGO1875 K101240147 FGP6485 J197707067 FGQ7730 K101291627
FGR3427 K101311867 FGR3838 K101244107 FGR3929 K101301087
FGR3931 K101300207 FGR4548 K101314507 FGS2422 K101293057
FHA8955 K101263907 FHC2669 K101222007 FHC3249 K101231907
FHC5459 J197912007 FHC5658 K101316377 FHD4402 K101229367
FHJ0992 K101280407 FHP2050 K101265887 FHW1747 K101222987
FHW2172 K101276557 FHW2287 K101271827 FHW3493 K101313307
FHW3528 K101214737 FHW4064 K101303507 FHW4307 K101229697
FHW4310 K101322317 FHY1533 K101287227 FHY6756 K101224207
FIC5735 K101287117 FIC6992 K101241687 FIC7234 K101253237
FIQ4366 K101215287 FIQ4763 K101208137 FIR3606 K101306917
FIR4495 K101277877 FIR5035 K101295147 FIR5100 K101242787
FIT4858 K101297127 FIT5797 K101284147 FJD0334 K101218147
FJJ6545 K101289757 FJN0888 K101216717 FJY9450 K101283597
FKI6021 K101250487 FKP3939 K101275347 FKQ3322 K101210887
FKW3113 K101250817 FLB9722 K101300107 FMS0899 K101214407
FPE0303 K101220347 FSB0020 K101225517 FTT1701 K101291847
FWR1969 K101307137 FXT1309 K101260277 FYP7770 K101253567
FZZ2807 K101281397 GBH0013 K101265337 GBS2012 K101230807
GCC3600 K101269847 GCV1978 K101290307 GDJ1994 K101279197
GFL2112 K101228607 GGF0333 K101304507 GIL2223 K101243227
GMZ3992 K101255327 GQW6400 K101279307 GRM3244 K101243887
GUY0372 K101238057 GWH5701 K101295587 GWH6415 K101197577
GYB9394 K101249497 HAA4967 K101249717 HAA5535 K101288987
HAM2724 K101230797 HCY6626 K101257417 HEI4926 K101283377
HEL5006 K101260167 HFE8875 K101280957 HFF5168 K101319237
HFP7820 K101243117 HGE5960 K101219027 HHE9345 K101248947
HIC4265 K101220237 HIC6665 K101214847 HIP1467 K101284477
HIP4906 K101243337 HIU1555 K101225957 HJB2527 K101258627
HJJ1408 K101224747 HJW1615 K101297787 HKS4967 K101314397
HKT2495 K101262477 HLY4789 K101317477 HMR2089 K101296247
HMV9150 K101282507 HOB3425 K101301307 HOJ3995 K101292407
HOJ3995 K101290087 HRY4473 K101260827 HSC1474 K101275677
HSL6007 K101236957 HTE2803 K101320117 IFW9035 K101158307
IJB0171 K101290747 JGX3054 K101252357 JHD0525 J197838517
JJB2714 K101232337 JLI5763 K101271167 JNU3338 K101236307
JQX1539 K101264347 JTX5662 K101227387 JTX5662 K101226507
JTX5662 K101292507 JTX5662 K101299767 JVF8670 K101302627
JVL0310 K101270617 JYC0817 K101270397 KAD6749 K101218367
KDX6962 J197957097 KFC1150 K101212317 KJO6370 J198411407
KJO6370 J198411617 KJR1694 K101250927 KOR3997 K101299217

KPI5571 K101245537 KRP0461 K101290857 KYT4675 K101306587
KYU1081 J188003637 LHM5808 K101292617 LOL6101 K101320997
LPX9012 K101316817 LRE1233 K101232887 MBN5598 K101268967
MDH0837 K101247957 MJD4124 K101230027 MUY1500 K101267647
MXF0110 K101237067 MYL5655 K101210777 MZK9684 K101240807
NDV7369 K101211437 NDX8567 K101213747 NJX0875 K101208247
NKK1232 K101224197 NRU1818 K101276667 NYB7406 K101310107
NZO2007 K101200547 OFH9467 K101317257 OFH9467 K101216387
OFU1633 K101215947 OGL6788 K101263807 OGL6788 K101205607
OLW6963 K101294487 OLZ6598 K101304497 OMB7212 K101213197
OMC6400 K101217047 OME1568 K101305607 OPX6859 K101258307

ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 
50%
PROCESSADAS EM 27/06/2013     
AFW0035 K101224087 AUH2428 K101306037 BIE2241 K101233107
BOA1792 K101287007 BPT1283 K101274357 BQB3774 K101225627
BQH5033 K101289537 BQH5033 K101239157 BSU9625 K101297017
BUI8565 K101178437 CCT9170 K101304937 CEA1861 K101258737
CHI6457 K101277437 CHI6457 K101320007 CII7732 K101058097
CJI7374 K101305817 CSP5996 K101311757 CZJ7191 J197177857
DAR9640 K101223537 DDZ3143 K101208357 DFH8942 K101310437
DFK4562 K101245317 DGO4383 K101247297 DHF1126 K101287777
DIX1357 K101250607 DJA8584 K101295707 DNH4200 K101272157
DPR1601 J194225347 DQG0016 K101314067 DTB5654 K101272487
DTL1422 K101201097 DXT4859 K101321437 DZK5826 K101261377
EBC1606 K101214517 EDV6739 K101301857 EER7275 K101309667
EGM9950 K101214077 EKB9457 K101232997 EKN7954 K101241467
EKN9303 K101166337 EKV4677 K101320557 ENT7664 K101272377
ENT8661 K101241027 EOX9093 K101211547 EPG8619 K101296027
ESI1612 K101223867 ETU5151 K101319567 ETZ8611 K101266327
EUW5626 K101286677 EVG5146 K101228927 EVR4799 K101249277
EVS3203 K101253347 EWB5709 K101260387 EWO9891 K101261927
EWS0128 K101307357 EZK6382 K101257207 FEK1503 K101270837
FEK9684 K101284697 FGP7998 K101252247 FGR3229 K101225407
FHC5977 K101312527 FHW4513 K101227717 HEE6222 K101235417
HEI4926 K101289317 HEX5652 J187131007 HFF5168 K101230357
HMJ2584 K101218477 HNY7373 K101157537 HVV0053 K101215617
HVV0053 K101217597 JIA5937 J187615337 JVF8670 K101227607
JZH8494 K101226837 KJO6370 J198411727 LPX9012 K101316607
LQN6970 K101286907 MUG1567 K101274137 NLY7465 K101257637

ENQUADRAMENTO 747.10-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 
50%
PROCESSADAS EM 27/06/2013     
CHQ3598 K101310767 DLA6113 K101223317 DQI9184 K101298447
ENX2845 K101257197 ETZ8611 K101266437 EXY2203 J198231987
JQS5786 K101260507 KJO6370 J198411397    

 SÉRGIO BENASSI 
 Secretário Municipal De Transportes 

SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
    FICA LEVANTADO O EMBARGO (AUTO Nº 0799), SITO À RUA ALBATROZ Nº 65, PARQUE DOS EU-
CALIPTOS.
 PROT.12/11/14954 JBW EMPREENDIMENTOS 
DEFERIDOS
 PROT.13/11/2710 UILTON CANDIANI - PROT.10/11/15335 ANTONIO C DE CARVALHO - PROT.13/11/8572 
PAULO R DE LIMA 
INDEFERIDOS
 PROT.13/11/7635 S4 BAR E RESTAURANTE LTDA - PROT.13/10/18023 NIVALDO GASPAR - 
PROT.11/11/14455 F Z PANIFICADORA LTDA - PROT.12/17/3536 GIDEON SALLES DA SILVA - 
PROT.13/17/1450 DENISE S OGASSAWARA - PROT.13/11/5961 LUIZ L DE ALMEIDA - PROT.13/10/26592 
R B RAMES MOVEIS - PROT.07/11/13960 E PROT.07/10/53782 GUSTAVO R S NAME - PROT.07/11/4005 E 
3 M PUBLICIDADE LTDA - PROT.07/11/4022 EUROMIDIA COMUNIC. VISUAL LTDA - PROT.07/11/4006 
E3M PUBLICIDADE LTDA - PROT.07/11/4950 EUROMIDIA COMUNIC. VISUAL LTDA - PROT.12/17/3236 
BRASIMEK ENGª COM. E EQWUIPAMENTOS PROT.12/17/3181 CENTRO ED E ASSESSORIA POPULAR 
- PROT.13/10/25305 REINALDO A DOS REIS - PROT.12/10/56811 PLASTATO IND. E COMERCIO LTDA 
- PROT.11/11/8589 NUDE AP. DE CARVALHO - PROT.13/10/21938 RAFAEL BRITO DE M BARROS MAR-
TINS - PROT.13/11/6953 BM2 CONFEC. E COM. DE ROUPAS LTDA - PROT.13/11/6169 E PROT.13/11/6170 
JERUSA ALECRIN ANDRADE PROT.13/11/6470 CASA CULTURA SABER E LER LIVRARIA 
CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
 PROT.11/11/14591 OTICAS IPANEMA 
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.10/11/5875 DUOS/SEMURB (OLLIFEL CHURRASCARIA E CAFÉ LTDA) - PROT.12/11/102 ERME-
LINDO MATARAZZO - PROT.13/11/8523 EDGARD F DE OLIVEIRA - PROT.13/11/8551 RENATO DE A 
VILAR - PROT.91/63545 MARIO O TEO

 Campinas, 28 de junho de 2013 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DEFERIDOS
 PROT.13/11/3173 MARIA Z DE ARAUJO SANTOS - PROT.11/11/2634 JOSE F MONTEIRO - PROT.13/11/3345 
ANDERSON P AGIZ - PROT.13/11/8568 ALEXANDRE F GOETHE - PROT.13/11/7969 CLAUDIO P DA SILVA 
- PROT.13/11/7414 ABRUZZO ADM. DE BENS - PROT.13/11/6084 CRISTIANO J MICOLI - PROT.13/11/2903 
EDSON R DE OLIVEIRA - PROT.13/11/7323 ANTONIO F DA SILVA - PROT.12/11/15406 ORION PROJE-
TOS E EMPREEND. LTDA - PROT.12/11/6267 CELSO L PAGANUCCI - PROT.13/11/5971 CARLOS M 
DOS SANTOS - PROT.13/11/3974 FERNANDA P T DE OLIVEIRA - PROT.13/11/6675 ROBERTO MELI - 
PROT.13/11/6676 ROBERTO MELI - PROT.13/11/2974 UMBERTO P JACOBS - PROT.13/11/6699 CARLOS D 
PINA - PROT.13/11/6882 ESMERIO AP. ROSA - PROT.13/11/5980 GERALDO M DA SILVA - PROT.13/11/6618 
SILVANA O SILVA PROT.13/11/6655 MARCELO AP. BERLATO - PROT.12/11/6316 ELGIN DE O LEITE - 
PROT.11/11/15227 ITAU UNIBANCO S/A - PROT.13/11/002 JOÃO RIQUELME - PROT.13/11/1391 JULIA C 
YAJIMA - PROT.13/11/3125 ALEXANDRE P S JORGE - PROT.13/11/5766 FLAMIWI PARTICIPAÇÕES SO-
CIETARIAS LTDA - PROT.13/11/5197 EDENILSON N DE ARAUJO - PROT.13/11/3607 GUARACY BITAR 
- PROT.12/10/19185 ANA P O SANCHES 
INDEFERIDOS
 PROT.11/11/6733 FERNANDO DE L SILVA - PROT.11/10/49536 MC ENGª & INCORPORADORA - 
PROT.13/10/24725 MARIA N S SANTOS - PROT.12/11/3716 MAIDA C SAMPAIO - PROT.13/11/7176 FER-
REIRA & MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA 
CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS
 PROT.13/10/26013 MARCA B DOS SANTOS 
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.13/11/3632 ORIENTE SQUARE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.13/11/2860 ANTONIO J 
DE ARAUJO - PROT.08/10/31221 FERNANDO ORSI L CAVALCANTE - PROT.13/11/4845 VLADIMIR VALE-
RIO - PROT.13/17/665 IPM AGRO NEGOCIOS LTDA - PROT.13/11/3438 ADN CONSTR. CAMPINAS LTDA 
- PROT.13/11/3439 JULIANA M GIAROLA - PROT.06/11/4977 BENEDITO A MORETTI - PROT.56/13028 
ANTENOR S DA ROSA - PROT.86/16067 SERGIO L P CAPPUCCI - PROT.02/10/8681 ANDRE KAPLAN - 
PROT.00/75816 PAULO M W SALUM - PROT.71/11963 VIEIRA E ZAPPELLINI LTDA - PROT.13/11/3429 
SANDRA R G GRIGUOL - PROT.13/11/7300 ANTONIO V PARUSSOLO - PROT.03/11/1157 ELIZABETE 
BARBUIO - PROT.12/11/13194 SERGIO W SABBADINI - PROT.13/11/3430 SANDRA R G GRIGOL 

 Campinas, 28 de junho de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMUNICADO 

O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a população, 
conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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PARA A DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEA-
MENTO BÁSICO a ser realizada:
  DATA: 30/07/2013
  HORÁRIO: início às 18:30 h e término às 21:30h
  LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP.
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO
A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentá-
vel, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 30 de julho de 2013, com início às 
18h30min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, nº 
200, Centro, Campinas/SP
OBJETIVO
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos 
atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, visando pro-
mover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre as questões 
relevantes relacionados ao diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O estudo técnico que baseia a proposta encontra-se disponibilizado na página da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 28 de junho de 
2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através dos meios de 
comunicação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao 
tema), órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, 
dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, 
bem como cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  TÍTULO I
  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 30 de julho de 2013, às 18h30min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
  § 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
  I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
  II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
  III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, 
aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
  IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
  V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das par-
tes com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito 
do responsável pela exposição;
  VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
  VII - Organizar os pedidos de réplica;
  VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
  IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere ne-
cessário ou útil;
  X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
  XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
  § 2° São deveres do Presidente:
  I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
  II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 
ou propostas apresentadas pelos partícipes.
TÍTULO II
 DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  CAPÍTULO I
  DO PROCEDIMENTO
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
  Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.

Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
  I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
  II - oitiva dos presentes para manifestação;
  III - debates;
  IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
  § 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
  § 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
  § 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
  § 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
  § 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
  § 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
  § 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o pre-
sidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site 
da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
CAPÍTULO II
  DA PUBLICIDADE
Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
  Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento bá-
sico, representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades 
civis, observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convi-
dados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de co-
municação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de rea-
lização.
  Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
CAPÍTULO III
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 27 de junho de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES  

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUPORTE GEOLÓGICO 
 2ª CONVOCAÇÃO 

Protocolo: 2013/10/104
 Interessado: Gold Pink Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
Para dar seguimento à análise do processo acima citado, solicitamos a apresentação a 
esta Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir da data de publicação, das análises da amostra de solo 
que estava em contato com os tambores, bem como dos resíduos dos tambores, a fi m 
de verifi car a existência de algum tipo de contaminação.
Para entrega do documento ou esclarecimentos, favor agendar com o técnico pelo 
telefone 2116-0104, às segundas e quartas-feiras, das 09:00 às 11:00 hs.

 Campinas, 28 de junho de 2013 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE  
 Geólª. CCLA/SVDS Matrícula: 124.945-2 

   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUPORTE GEOLÓGICO 
 2ª CONVOCAÇÃO 

Protocolo: 2013/10/5796
 Interessado: Roberta Urbano Arruda
Para dar prosseguimento à análise do processo acima citado, solicitamos o compare-
cimento do interessado ou representante legal na Secretaria Municipal do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de 
publicação, bem como a apresentação dos seguintes documentos:
- Cópia do RG e CPF de Mauricio Coelho de Morais;
 - projeto de terraplenagem com o detalhamento das drenagens provisórias e defi nitiva, 
legenda da planta, as seções ou perfi s que demonstrem a altura dos taludes de corte e 
aterro e o volume de corte e aterro em m3;
 - ART do responsável técnico com o comprovante de pagamento da mesma;
 - projeto simplifi cado com o quadro de áreas do empreendimento,
 - Informar se haverá bota-fora ou empréstimo de terra. Caso haja excedente de terra, 
deve ser entregue a certifi cação do local que receberá o solo e uma declaração de 
aceite. Se houver necessidade de empréstimo, a área a fornecer o material deve ser 
certifi cada, atestando que possui terra de boa qualidade para a fi nalidade proposta.
Atendimento agendado com o técnico pelo telefone 2116-0104, de segunda e quarta-
-feira, das 09:00h as 11:00h.

 Campinas, 28 de junho de 2013 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE  
 Geólª. CCLA/SVDS Matrícula: 124.945-2 
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 PROT.12/10/41982 FERNANDO TOSHIKAZU FURUZAWA
COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.04/11/10099 LAZARO MARCIOLINO ALVES - AIM Nº 24070.
COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.13/11/5918 DUOS/SEMURB (FRACISCO JOSÉ DE Q.GUIMARÃES - INT.Nº 61039). 

 Campinas, 01 de julho de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 GABINETE DA SECRETARIA 
COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.13/10/23855 CRISLAINE LUCIA BERGARA DA COSTA.

 Campinas, 01 de julho de 2013 
 DRª ARQTª SILVIA FARIA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMUNICADO 

O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a população, 
conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA A DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEA-
MENTO BÁSICO a ser realizada:
DATA: 30/07/2013
HORÁRIO: início às 18:30 h e término às 21:30h
LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP.

 REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA A DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentá-
vel, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 30 de julho de 2013, com início às 
18h30min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, nº 
200, Centro, Campinas/SP

OBJETIVO
Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos 
atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para 
privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a 
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, visando pro-
mover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre as questões 
relevantes relacionados ao diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O estudo técnico que baseia a proposta encontra-se disponibilizado na página da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 28 de junho de 
2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através dos meios de 
comunicação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao 
tema), órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, 
dentre outros.
A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, 
bem como cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.
Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 30 de julho de 2013, às 18h30min, no Salão Ver-
melho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, na 
página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de im-
prensa possam divulgá-las à população.
Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
§ 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, aos 
servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das partes 
com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito do 
responsável pela exposição;
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-

bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
VII - Organizar os pedidos de réplica;
VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere neces-
sário ou útil;
X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
§ 2° São deveres do Presidente:
I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou 
propostas apresentadas pelos partícipes.

TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO

Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
II - oitiva dos presentes para manifestação;
III - debates;
IV - conclusão dos trabalhos.
Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
§ 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
§ 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
§ 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
§ 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
§ 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
§ 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o presi-
dente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site da 
Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.

CAPÍTULO II
DA PUBLICIDADE

Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, pes-
quisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento básico, 
representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades civis, ob-
servada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convidados.
Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comu-
nicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização.
Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 27 de junho de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES  

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Protocolo nº 2012/10/10232fl . 35
Int.: CEMON Eletroletrônica Ltda.
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, bem como no artigo 24 
do Decreto 17.261/11, INFEDERIMOS o pedido de renovação de Licença Ambiental 
de Operação.

 Campinas, 01 de julho de 2013 
 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 
 Diretora Do Departamento De Desenvolvimento Sustentável 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Protocolo nº 2013/10/0098fl . 38
Int.: Sekapiso Metalúrgica Ltda.
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, bem como no artigo 24 do 
Decreto 17.261/11, INFEDERIMOS o pedido de renovação de Licença de Operação.

 Campinas, 01 de julho de 2013 
 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 
 Diretora Do Departamento De Desenvolvimento Sustentável 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Protocolo nº 2010/10/26477fl . 311
Int.: Gelo e Gelo Industria Comércio Ltda.
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, bem como no artigo 24 do 
Decreto 17.261/11, INFEDERIMOS o pedido de renovação de Licença de Operação.
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  Nos termos do artigo 28 do Decreto Municipal 17.261/11, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do rece-
bimento desta notifi cação e/ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município."
Auto de Infração Imposição de Penalidade de Embargo n° 76/2013
Autuado: ADM Participações e Administração de Bens LTDA
  A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas tor-
na público o AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE EMBAR-
GO acima citado, por estar realizando obra de movimentação de terra e edifi cação no 
terreno situado no Lote 3 da Quadra B, Polo de Alta Tecnologia de Campinas - Polo 
1, sem possuir a respectiva Licença Ambiental de Instalação, com a seguinte redação:
  "Imponho ao Infrator, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal 17.261/11 
combinado com artigo 30 § 7º da Lei Estadual 9.509/97, a penalidade de embargo 
da obra localizada no endereço supracitado por estar sendo realizada sem as devidas 
Autorizações e/ ou Licenças da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável.
  Nos termos do artigo 28 do Decreto Municipal 17261/11, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo, encaminhado ao Secretário Municipal do Verde e do Desen-
volvimento Sustentável, no prazo de 20(vinte) dias corridos, contados a partir do re-
cebimento deste."

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 RODRIGO DOS SANTOS SANTANA 

 Agente De Fiscalização - SVDS - Matrícula: 123023-9 
 LUIZ OMENA FERRO 

 Matrícula: 97664-4 - Fiscalização Ambiental - SVDS 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 RESOLUÇÃO Nº 03, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 

REGULAMENTA O PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 7º E O INCISO IX DO AR-
TIGO 9º, ITEM 13 DO ANEXO V, ITEM 14 DO ANEXO VI, ITEM 14 DO ANE-
XO VII, ITEM 21 DO ANEXO VIII E ITEM 15 DO ANEXO IX DO DECRETO 
17.261, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.
Art. 1º  Esta resolução regulamenta o parágrafo 5º do artigo 7º e o inciso IX do artigo 
9º, item 13 do Anexo V, item 14 do Anexo VI, item 14 do Anexo VII, item 21 do ane-
xo VIII e item 15 do anexo IX do Decreto nº 17.261, de 08 de fevereiro de 2011, que 
dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos 
e atividades de impacto local no âmbito da Secretaria Municipal do Verde e do De-
senvolvimento Sustentável de Campinas - SVDS, no que se refere à apresentação do 
Laudo de Caracterização da Vegetação.
Art. 2º  O Termo de Referência Técnico é um documento elaborado pela Secretaria do 
Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS, que constitui as diretrizes básicas e 
parâmetros de documentação, laudos e projetos minimamente necessários para a cor-
reta avaliação ambiental da atividade requerida com vistas ao seu licenciamento, tanto 
para o interessado quanto para a própria Secretaria, conforme o estabelecido no Termo 
de Referência Técnico para elaboração do Laudo de Caracterização da Vegetação.
Art. 3°  Integra esta Resolução o Anexo Único desta Resolução o Termo de Referência 
Técnico para elaboração do Laudo de Caracterização da Vegetação.
Art. 4°  Eventuais omissões desta resolução serão solucionadas pela Secretaria do Ver-
de e do Desenvolvimento Sustentável.
Art. 5º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Anexo
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARAC-
TERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
  O presente Termo de Referência apresenta as informações relacionadas ao conteúdo 
de um laudo de caracterização da vegetação a ser exigido no processo de licenciamen-
to ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito da Secre-
taria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas - SVDS.
2. PROFISSIONAIS HABILITADOS
  O documento deve ser elaborado e assinado pelos seguintes profi ssionais habilitados:
  2.1. Engenheiro agrônomo, de acordo com o  Decreto Federal 23199/33, art. 6° e 
Resolução CONFEA 218/1973, art. 5°;
  2.2. Engenheiro fl orestal, de acordo com a  Resolução CONFEA 218/73, art. 10; 
  2.3. Biólogo, de acordo com a Resolução CFBio 227/10, art. 4 ° .
3. OBJETIVO
  O objetivo é proceder à correta identifi cação dos tipos e estágios de desenvolvimento 
da vegetação que recobre a área.
4. SITUAÇÕES E EMPREENDIMENTOS A SEREM EXIGIDOS
  4.1. Nos pedidos de corte de árvores isoladas e/ou fragmentos de vegetação e /ou 
intervenção em Área de Preservação Permanente - APP com entrada direta pelo Anexo 
III (áreas verdes), com exceção para os casos que ocorrerão apenas supressão de árvo-
res isoladas, sem intervenção em APP, no limite de até 10 (dez) indivíduos arbóreos;
  4.2. Implantação, reformas ou ampliações de edifi cações licenciáveis pela Secretaria 
do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, localizadas em lotes urbanos, glebas ou 
áreas não parceladas. 
  4.2.1. O laudo poderá ser dispensado nos casos em que o terreno não possua Área 
de Preservação Permanente - APP, fragmento de vegetação e/ou árvores, desde que o 
responsável técnico pelo empreendimento apresente declaração atestando ausência de 
Área de Preservação Permanente - APP e árvores no imóvel, acompanhada de imagens 
de satélite do imóvel e registro fotográfi co indicando a direção de tomada das fotos; 
  4.3. No licenciamento de obras de infraestrutura que tenham intervenção em Área 
de Preservação Permanente - APP e/ou corte de árvores isoladas e/ou de fragmento 
de vegetação;
  4.4. Nas solicitações de obras de terreplanagem licenciáveis pela Secretaria do Verde 
e do Desenvolvimento Sustentável, nas situações onde ocorram Áreas de Preservação 
Permanente - APP e/ou fragmentos de vegetação nativa e/ou árvores isoladas;
  4.5. Nos casos de análise para emissão de exame técnico municipal para empreendi-
mentos sujeitos ao licenciamento ambiental junto a CETESB/GRAPROHAB;
  4.6. Nos casos de desmembramento, desdobro ou fracionamento de glebas nas si-
tuações onde ocorram Áreas de Preservação Permanente - APP e/ou fragmentos de 
vegetação nativa e/ou árvores isoladas.
5. FASE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL A SER EXIGIDO
  5.1. O laudo de caracterização deverá ser apresentado na solicitação da Licença 
Ambiental Prévia (LP), Exame Técnico Municipal (ETM) ou Autorização Ambiental 
(ATZ) emitidos pela SVDS, nos casos previstos no item 4.
  5.1.1. A critério técnico, o laudo poderá ser pedido em outras fases do processo de 
licenciamento.
6. CONTEÚDO MÍNIMO
  6.1. Nome, largura dos corpos d' água e classifi cação da Área de Preservação Perma-
nente - APP conforme o art. 4o da Lei Federal nº 12.651/12;

6.1.1. Nos casos de intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, as coor-
denadas UTM no Sistema Geodésico de Referência (SIRGAS 2000) e o endereço de 
cada ponto onde haverá intervenção;
6.2. Quantifi cação de cada área de intervenção em Área de Preservação Permanente - 
APP e/ou fragmento (m²) e motivo da intervenção;
6.3. Classifi cação do estágio de desenvolvimento da vegetação, conforme a Lei Fe-
deral nº 11.428/06, a Resolução CONAMA nº 01/94, a Resolução Conjunta IBAMA- 
SP/SMA nº 01/94 (para Mata Atlântica), ou a Lei Estadual nº 13.550/09 e Resolução 
SMA 64/09 (para Cerrado).
6.4. Tabela contendo nome científi co, nome popular, altura, altura de fuste, Diâmetro 
à Altura do Peito (DAP) e volume lenhoso de cada indivíduo arbóreo existente no 
terreno, diferenciando os manejos propostos (manutenção, corte ou transplantio). 
6.5. Assinatura do responsável técnico.
6.6. Documentos obrigatórios
A seguir seguem alguns documentos imprescindíveis para a elaboração do referido 
Laudo:
  6.6.1. Planta Urbanística Ambiental, sobrepondo a área do empreendimento à vege-
tação, delimitando e quantifi cando as Áreas de Preservação Permanente (APP) e os 
fragmentos de vegetação, se houver, e os possíveis trechos de intervenção. 
6.6.1.1 A planta também deverá conter os indivíduos arbóreos existentes no terreno 
diferenciando-os por cor, conforme o manejo a ser adotado (manutenção, transplantio 
ou corte).
  6.6.2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com comprovante de paga-
mento, assinaturas do responsável técnico e do contratante (empresa responsável pelo 
empreendimento) e menção ao empreendimento a que se refere (endereço, matrícula).
7. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS
  - Lei Federal 11.428/06;
  - Lei Federal 12.651/12;
  - Resolução CONAMA 10/93;
  - Resolução CONAMA 01/94;
  - Resolução Conjunta SMA IBAMA-SP 01/94;
  - Lei Estadual 13.550/09;
  - Resolução SMA 31/09
  - Resolução SMA 64/09;
  - Resolução SMA 84/13;
  - Lei Municipal 9.199/96;
  - Lei Municipal 10.850/01;
  - Lei Municipal 11.571/03;
  - Decreto Municipal 14.544/03;
  - Lei Municipal Complementar 15/06;
  - Lei Municipal Complementar 35/12;
  - Decreto Municipal 16.974/10;
  - Decreto Municipal 17.261/11;
  - Decreto Municipal 17.724/12;
  - Decreto Municipal 18.084/13;
  - Resolução SVDS 01/13.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 CONVOCAÇÃO 

O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAa população, 
conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA PARA A DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANE-
AMENTO BÁSICO, contendo Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações, 
a ser realizada:
  DATA: 12/11/2013
  HORÁRIO: início às 18:00h e término às 21:30h
  LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁ-
SICO: Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações 
  A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentá-
vel, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 12 de novembro de 2013, com início 
às 18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, 
nº 200, Centro, Campinas/SP
  OBJETIVO
  Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil 
nos atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como 
para privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrati-
vos, a Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde 
e do Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, visando 
promover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre as ques-
tões relevantes relacionados à proposta de Plano Municipal de Saneamento Básico.
  Os estudos técnicos que baseiam a proposta encontram-se disponibilizados na pági-
na da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 11 de 
outubro de 2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através 
dos meios de comunicação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais 
(relativos ao tema), órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e muni-
cipais, ONGs, dentre outros.
  A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, 
bem como cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
  Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  TÍTULO I
  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
  Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
  Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestru-
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tura, Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.
  Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
  Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 12 de novembro de 2013, com início às 18h00min, 
no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchie-
ta, nº 200, Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
  Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
  Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
  Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, 
na página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de 
imprensa possam divulgá-las à população.
  Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
  § 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
  I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
  II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
  III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, 
aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
  IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
  V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das par-
tes com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito 
do responsável pela exposição;
  VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
  VII - Organizar os pedidos de réplica;
  VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
  IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere ne-
cessário ou útil;
  X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
  XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
  § 2° São deveres do Presidente:
  I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
  II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 
ou propostas apresentadas pelos partícipes.
  TÍTULO II
  DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  CAPÍTULO I
  DO PROCEDIMENTO
  Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
  Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
  Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
  I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
  II - oitiva dos presentes para manifestação;
  III - debates;
  IV - conclusão dos trabalhos.
  Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
  § 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
  § 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
  § 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
  § 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
  § 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
  § 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
  § 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o pre-
sidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site 
da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
  CAPÍTULO II
  DA PUBLICIDADE
  Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
  Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento bá-
sico, representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades 
civis, observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convi-
dados.
  Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 
comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de re-
alização.
  Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 

desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
  CAPÍTULO III
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS

CAMPREV
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 PORTARIA Nº. 011/2013 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Muni-
cipal nº 10/04, e de acordo com os Decretos nº. 14.602/04 e 14.2018/03, RESOLVE:

- Nomear, a partir de 21/10/2013, os servidores abaixo relacionados para composição 
da Comissão Permanente de Licitações do CAMPREV, como segue:

  - Rosemary da S. Assis - matrícula nº. 56.836-8 - Presidente
  - Cilene Pitta Amadio - matrícula nº. 110273-7 - Membro
  - Lucimar Barroso - Matrícula nº. 56.818-0 - Membro

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Diretor Presidente - CAMPREV 

 NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS SEGURADOS 
Nas últimas semanas o serviço de atendimento do Instituto registrou inúmeras liga-
ções de segurados reclamando a abordagem telefônica inconveniente de representan-
tes de instituições fi nanceiras oferecendo produtos como empréstimos consignados e 
cartões de crédito, algumas aludindo à participação do CAMPREV.
   À vista disso, a Direção deste Instituto vem pela presente nota pública de esclareci-
mentos informar:
  1. O CAMPREV repele a supracitada prática comercial por entendê-la abusiva e 
contrária aos interesses dos seus segurados e desautoriza por completo a vinculação 
do nome e o uso da imagem do Instituto à mesma;
  2. A Direção deste Instituto está avisando a Bancos e representantes comerciais de 
seus produtos para que se abstenham da referida prática; que tem adotado medidas 
para fazer cessar tal abusividade e identifi car os seus autores, a fi m de oportunamente 
promover em face dos mesmos a devida medida judicial para a reparação do dano 
moral resultante desses atos;
  3. Finalmente, este Instituto, através da sua Procuradoria Jurídica, se coloca à dispo-
sição dos segurados para colher possíveis informações que possam ajudar na identifi -
cação dos responsáveis por esses atos.
  Atenciosamente,

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Diretor Presidente - CAMPREV 

COHAB
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTOS 
Termo   Aditivo n.º: 2632/13
Contratante: Companhia de Habitação   Popular de Campinas
Contratada: Empresa Brasileira de   Correios e Telégrafos
Objeto: Alteração dos   representantes legais da Contratada e da Contratante, constan-
tes do Contrato   múltiplo de serviços e venda de produtos postais
Data da   Assinatura:  19/09/13
Protocolado: 3045/12
Licitação:    Dispensa de Licitação com base no inciso VIII do   Artigo 24 da Lei 
Federal nº 8.666/93

Termo   Aditivo n.º: 2633/13
Contratante: Companhia de Habitação   Popular de Campinas
Contratada: Empresa Brasileira de   Correios e Telégrafos
Objeto: Prorrogação do prazo de   vigência do Contrato múltiplo de serviços e venda 
de produtos postais
Data da   Assinatura:  27/09/13
Prazo: 12 meses 
Valor   Anual Estimado: R$ 31.000,00
Protocolado: 3045/12
Licitação:    Dispensa de Licitação com base no inciso VIII do   Artigo 24 da Lei 
Federal nº 8.666/93

Termo   Aditivo nº: 2638/13
Contratante: Companhia de Habitação   Popular de Campinas
Contratada: Clamaq Comércio de Equipamentos para Informática Ltda
Objeto: Prorrogação do prazo do   contrato de locação e manutenção de duas máquinas 
copiadora modelos DCP   8065DN e DCP 8085 DN 
Data da   Assinatura:  25/09/13
Prazo: 12 meses
Valor   Total estimado: R$ 7.560,00
Protocolado: 3684/12
Licitação: Dispensa de Licitação com base no inciso II,   Parágrafo Único do Artigo 
24 da Lei Federal n.º 8.666/93.

 Campinas, 09 de outubro de 2013 
 JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES 

 Diretor Administrativo E Financeiro 
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6.4. Tabela contendo nome científi co, nome popular, altura, altura de fuste, Diâmetro 
à Altura do Peito (DAP) e volume lenhoso de cada indivíduo arbóreo existente no 
terreno, diferenciando os manejos propostos (manutenção, corte ou transplantio). 
6.5. Assinatura do responsável técnico.
6.6. Documentos obrigatórios
A seguir seguem alguns documentos imprescindíveis para a elaboração do referido 
Laudo:
  6.6.1. Planta Urbanística Ambiental, sobrepondo a área do empreendimento à vege-
tação, delimitando e quantifi cando as Áreas de Preservação Permanente (APP) e os 
fragmentos de vegetação, se houver, e os possíveis trechos de intervenção. 
6.6.1.1 A planta também deverá conter os indivíduos arbóreos existentes no terreno 
diferenciando-os por cor, conforme o manejo a ser adotado (manutenção, transplantio 
ou corte).
  6.6.2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com comprovante de paga-
mento, assinaturas do responsável técnico e do contratante (empresa responsável pelo 
empreendimento) e menção ao empreendimento a que se refere (endereço, matrícula).
7. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS
  - Lei Federal 11.428/06;
  - Lei Federal 12.651/12;
  - Resolução CONAMA 10/93;
  - Resolução CONAMA 01/94;
  - Resolução Conjunta SMA IBAMA-SP 01/94;
  - Lei Estadual 13.550/09;
  - Resolução SMA 31/09
  - Resolução SMA 64/09;
  - Resolução SMA 84/13;
  - Lei Municipal 9.199/96;
  - Lei Municipal 10.850/01;
  - Lei Municipal 11.571/03;
  - Decreto Municipal 14.544/03;
  - Lei Municipal Complementar 15/06;
  - Lei Municipal Complementar 35/12;
  - Decreto Municipal 16.974/10;
  - Decreto Municipal 17.261/11;
  - Decreto Municipal 17.724/12;
  - Decreto Municipal 18.084/13;
  - Resolução SVDS 01/13.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 CONVOCAÇÃO 

 O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAa população, conselhos mu-
nicipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUS-
SÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, contendo 
Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações, a ser realizada:
  DATA: 12/11/2013
  HORÁRIO: início às 18:00h e término às 21:30h
  LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, Cen-
tro, Campinas/SP
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DIS-
CUSSÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: 
Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações 
  A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 12 de novembro de 2013, com início às 
18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP
  OBJETIVO
  Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil nos atos 
e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como para privilegiar 
os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, a Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sus-
tentável, realizará a presente Audiência Pública, visando promover o amplo debate, entre 
todos os segmentos da sociedade civil, sobre as questões relevantes relacionados à proposta 
de Plano Municipal de Saneamento Básico.
  Os estudos técnicos que baseiam a proposta encontram-se disponibilizados na página da 
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 11 de outubro de 
2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através dos meios de co-
municação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais (relativos ao tema), 
órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, ONGs, dentre ou-
tros.
  A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oiti-
va da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informações, 
sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, bem como 
cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
  Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento básico é 
um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar o Regulamento 
dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica ao processo de reali-
zação da Audiência, nos termos abaixo regulados:
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  TÍTULO I
  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
  Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo respon-
sável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Susten-
tável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
  Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestrutura, 
Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.
  Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informações, 
sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Sane-
amento Básico.
  Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 12 de novembro de 2013, com início às 18h00min, 
no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchie-
ta, nº 200, Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
  Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
  Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 

áreas objeto da presente Audiência.
  Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, 
na página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de 
imprensa possam divulgá-las à população.
  Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
  § 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
  I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
  II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
  III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, 
aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
  IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
  V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das par-
tes com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito 
do responsável pela exposição;
  VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
  VII - Organizar os pedidos de réplica;
  VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
  IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere ne-
cessário ou útil;
  X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
  XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
  § 2° São deveres do Presidente:
  I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
  II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 
ou propostas apresentadas pelos partícipes.
  TÍTULO II
  DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  CAPÍTULO I
  DO PROCEDIMENTO
  Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
  Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
  Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
  I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
  II - oitiva dos presentes para manifestação;
  III - debates;
  IV - conclusão dos trabalhos.
  Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
  § 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
  § 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
  § 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
  § 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
  § 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
  § 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
  § 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o pre-
sidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site 
da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
  CAPÍTULO II
  DA PUBLICIDADE
  Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
  Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento bá-
sico, representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades 
civis, observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convi-
dados.
  Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 
comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de re-
alização.
  Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
  CAPÍTULO III
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
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denadas UTM no Sistema Geodésico de Referência (SIRGAS 2000) e o endereço de 
cada ponto onde haverá intervenção;
6.2. Quantifi cação de cada área de intervenção em Área de Preservação Permanente - 
APP e/ou fragmento (m²) e motivo da intervenção;
6.3. Classifi cação do estágio de desenvolvimento da vegetação, conforme a Lei Fe-
deral nº 11.428/06, a Resolução CONAMA nº 01/94, a Resolução Conjunta IBAMA- 
SP/SMA nº 01/94 (para Mata Atlântica), ou a Lei Estadual nº 13.550/09 e Resolução 
SMA 64/09 (para Cerrado).
6.4. Tabela contendo nome científi co, nome popular, altura, altura de fuste, Diâmetro 
à Altura do Peito (DAP) e volume lenhoso de cada indivíduo arbóreo existente no 
terreno, diferenciando os manejos propostos (manutenção, corte ou transplantio). 
6.5. Assinatura do responsável técnico.
6.6. Documentos obrigatórios
A seguir seguem alguns documentos imprescindíveis para a elaboração do referido 
Laudo:
  6.6.1. Planta Urbanística Ambiental, sobrepondo a área do empreendimento à vege-
tação, delimitando e quantifi cando as Áreas de Preservação Permanente (APP) e os 
fragmentos de vegetação, se houver, e os possíveis trechos de intervenção. 
6.6.1.1 A planta também deverá conter os indivíduos arbóreos existentes no terreno 
diferenciando-os por cor, conforme o manejo a ser adotado (manutenção, transplantio 
ou corte).
  6.6.2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com comprovante de paga-
mento, assinaturas do responsável técnico e do contratante (empresa responsável pelo 
empreendimento) e menção ao empreendimento a que se refere (endereço, matrícula).
7. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS
  - Lei Federal 11.428/06;
  - Lei Federal 12.651/12;
  - Resolução CONAMA 10/93;
  - Resolução CONAMA 01/94;
  - Resolução Conjunta SMA IBAMA-SP 01/94;
  - Lei Estadual 13.550/09;
  - Resolução SMA 31/09
  - Resolução SMA 64/09;
  - Resolução SMA 84/13;
  - Lei Municipal 9.199/96;
  - Lei Municipal 10.850/01;
  - Lei Municipal 11.571/03;
  - Decreto Municipal 14.544/03;
  - Lei Municipal Complementar 15/06;
  - Lei Municipal Complementar 35/12;
  - Decreto Municipal 16.974/10;
  - Decreto Municipal 17.261/11;
  - Decreto Municipal 17.724/12;
  - Decreto Municipal 18.084/13;
  - Resolução SVDS 01/13.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 CONVOCAÇÃO 

O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAa população, 
conselhos municipais e entidades públicas e privadas para a AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA PARA A DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANE-
AMENTO BÁSICO, contendo Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações, 
a ser realizada:
  DATA: 12/11/2013
  HORÁRIO: início às 18:00h e término às 21:30h
  LOCAL: Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado à Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas/SP
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A 
DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁ-
SICO: Prognósticos, Objetivos, Metas, Programas e Ações 
  A ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentá-
vel, da Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 12 de novembro de 2013, com início 
às 18h00min, no Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, 
nº 200, Centro, Campinas/SP
  OBJETIVO
  Em busca da implantação de uma política de maior participação da sociedade civil 
nos atos e diretrizes que devem nortear a nova Administração Municipal, bem como 
para privilegiar os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrati-
vos, a Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Verde 
e do Desenvolvimento Sustentável, realizará a presente Audiência Pública, visando 
promover o amplo debate, entre todos os segmentos da sociedade civil, sobre as ques-
tões relevantes relacionados à proposta de Plano Municipal de Saneamento Básico.
  Os estudos técnicos que baseiam a proposta encontram-se disponibilizados na pági-
na da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável desde 11 de 
outubro de 2013, momento no qual se iniciou ampla divulgação da proposta através 
dos meios de comunicação pertinentes e do envio de ofícios aos: conselhos municipais 
(relativos ao tema), órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e muni-
cipais, ONGs, dentre outros.
  A presente Audiência Pública, no âmbito da Administração Municipal, visa, com a oi-
tiva da população e das entidades organizadas da sociedade, divulgar, coletar informa-
ções, sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento do documento, 
bem como cumprir os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/07.
  Neste processo, a participação popular é fundamental, uma vez que o saneamento 
básico é um tema de interesse público e coletivo, oportunidade pela qual faz publicar 
o Regulamento dos trabalhos durante o encontro, a fi m de garantir segurança jurídica 
ao processo de realização da Audiência, nos termos abaixo regulados:
  REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  TÍTULO I
  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
  Art. 1º.A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
responsável pela sua organização a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seus respectivos Secretário e servidores.
  Parágrafo Único -Participarão da audiência as Secretarias Municipais de Infraestru-
tura, Serviços Públicos e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.

  Art. 2º.A Audiência realizar-se-á com a fi nalidade de obter dados, subsídios, informa-
ções, sugestões ou críticas concernentes à proposta de diagnóstico do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
  Art. 3°.A Audiência ocorrerá no dia 12 de novembro de 2013, com início às 18h00min, 
no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchie-
ta, nº 200, Centro, térreo do Paço Municipal (ao lado do Banco do Brasil).
  Art. 4º.A Audiência será realizada com exposição dos órgãos municipais afi ns e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regimento, sendo facultada apresentação de 
perguntas escritas e manifestações orais.
  Art. 5°.Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, conselhos mu-
nicipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões 
debatidas e as entidades representativas da sociedade e de setores interessados nas 
áreas objeto da presente Audiência.
  Art. 6°.A Audiência será divulgada previamente no Diário Ofi cial do Município, 
na página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para que os órgãos de 
imprensa possam divulgá-las à população.
  Art. 7°.Caberá ao Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos 
termos defi nidos neste Regimento.
  § 1°São prerrogativas do presidente da Audiência:
  I -Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos, bem como para 
que promova a condução dos trabalhos e dos debates;
  II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, 
ordenando o curso dos debates;
  III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, 
aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer 
temas técnicos;
  IV - Modifi car a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
  V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unifi cação das exposições das par-
tes com interesses em comum e, em caso de divergências entre elas, decidir a respeito 
do responsável pela exposição;
  VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em de-
bate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, 
em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação 
das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão;
  VII - Organizar os pedidos de réplica;
  VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da Audiên-
cia, bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício 
ou a pedido de algum participante;
  IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o considere ne-
cessário ou útil;
  X - Declarar o fi m da Audiência Pública; e,
  XI - Delegar a função de Presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade.
  § 2° São deveres do Presidente:
  I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores 
técnicos convidados;
  II -Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião 
ou propostas apresentadas pelos partícipes.
  TÍTULO II
  DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  CAPÍTULO I
  DO PROCEDIMENTO
  Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
  Parágrafo único.Serão integrantes da mesa os Secretários Municipais presentes, ou 
representantes indicados e/ou outra autoridade eleita pela Presidência da Mesa.
  Art. 9º. A Audiência será realizada em um período, dividido pelas seguintes etapas:
  I - exposição da proposta de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico;
  II - oitiva dos presentes para manifestação;
  III - debates;
  IV - conclusão dos trabalhos.
  Art. 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura 
formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais 
informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
  § 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes 
da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser 
ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Os 
componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de algum 
dos colegas.
  § 2° Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do 
presidente da Audiência, se necessário.
  § 3° Será dada a palavra, em continuação, aos presentes para manifestação, seguindo 
a ordem de inscrição, segmentando-a em grupos de no máximo 05 (cinco) inscritos, 
com tempo máximo para cada participante de 05 (cinco) minutos, podendo ser amplia-
do pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
  § 4° Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos 
convidados para responder ao questionamento.
  § 5° Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em 
relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minu-
tos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando 
necessário.
  § 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a 
Audiência.
  § 7° Ao fi nal dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, sendo o pre-
sidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site 
da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da Audiência.
  CAPÍTULO II
  DA PUBLICIDADE
  Art. 13.Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade.
  Parágrafo único.É facultado aos organizadores da Audiência convidar especialistas, 
pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento bá-
sico, representações profi ssionais, assim como empresas, associações ou entidades 
civis, observada a pertinência temática, para comparecerem na qualidade de convi-
dados.
  Art. 14.A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 
comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de re-
alização.
  Parágrafo único.Ficam permitidas fi lmagens, gravações ou outras formas de registro, 
desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento.
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  CAPÍTULO III
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  Art. 15.As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no 
evento ou em decorrência deste terão a fi nalidade de informar a atuação da Admi-
nistração Pública, contribuir para observância do princípio da efi ciência e assegurar 
a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso aos serviços e infraestrutu-
ras de saneamento básico.

 Campinas, 10 de outubro de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 CONVOCAÇÃO 
CONVOCAMOS os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes, para reunião 
extraordinária que acontecerá no dia 16 de outubro de 2013 (quarta-feira), primeira 
chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h00, na Sede do Conselho, Av. Heitor 
Penteado, nº 1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas/SP, com seguinte pauta: 
"Proposição de Reforma ampla, geral e irrestrita na base legal atual do CONGE-
APA, principalmente no RI (Decreto nº 14.102/02)",  a SVDS para elaboração pela 
SMAJ. (Art.55 - Decreto nº 14.102/02)

 11 de outubro de 2013 
  ROSANGELA APARECIDA VILLA DO MIU 

 Presidente Em Exercício Do CONGEAPA 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 1ª CONVOCAÇÃO 

Protocolo nº: 2013/11/2576
Interessado:  Henrique Guilherme Albrecht
Assunto:  Análise Prévia de Loteamento
  Para prosseguimento da Análise Prévia do Loteamento 'Residencial Barão do Capi-
vari', por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento do interessado, seu represen-
tante legal, ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir desta 
publicação, para:
  1. apresentação do ' Laudo de Susceptibilade a Problemas Geotécnicos', com A.R.T, 
  2. reformulação parcial do projeto de Loteamento e Arruamento , excluindo o lote 'E' 
do bloco compreendido pelo conjunto de Áreas Verdes e de Lazer Públicas. 

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 CELSO R. FREITAS JR. 

 Engº Sanitarista - Matrícula: 65386-1 CPEA-SVDS 
   

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Prot.: 2013/10/19059 e 2013/10/30249
Autuado: INCORPEX EMPREENDIMENTOS LTDA
  A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas 
vem, após parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, comunicar o DE-
FERIMENTO do recurso administrativo protocolado sob nº13/10/30249, e portanto 
determina o CANCELAMENTO o Auto de Infração Imposição de Penalidade Adver-
tência nº 22/2013, tornando sem efeito todas as suas disposições.

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 RODRIGO DOS SANTOS SANTANA 

 Agente De Fiscalização - SVDS - Matrícula: 123023-9 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 1ª CONVOCAÇÃO 

Protocolo:  2013-10-33674
Interessado:  SERRALHERIA DESTAK INDÚSTRIA E COMÉRCO LTDA - ME
Solicitamos o comparecimento do interessado ou representante legal da referida em-
presa, na SVDS, para entrega dos documentos relacionados abaixo, no prazo de 30 
(trinta) dias (nos termos da Ordem de Serviço nº 02/13):
  1. Procuração para representação junto à PMC;
  2. Publicação em jornal da cidade que está requerendo a licença prévia e de insta-
lação;
  3. Layout dos equipamentos locados dentro da planta baixa em conformidade com 
o MCE apresentado;
  4. Esclarecimento sobre o balanço hídrico da empresa (completo preenchimento da 
página 11/16 do MCE);
  5. Comprovação contratual, ou documento que o valha, com a empresa responsável 
pela compra dos resíduos sólidos gerados no processo produtivo e indicados na página 
14 do MCE (resíduos de rebarbas de ferro). Este documento deve indicar as quanti-
dades envolvidas; 
  6. Esclarecer a quantifi cação e a destinação dos resíduos gerados nas atividades de 
pintura e de solda. Estes resíduos não constam no MCE apresentado, apesar de essas 
atividades estarem listadas no mesmo. Incluir os dados referentes a estes resíduos nas 
páginas 14/16 e 15/16 do MCE;
  7. Cópia do IPTU do imóvel onde constam os dados cadastrais do lote 21. Foi apre-
sentado apenas o IPTU referente ao lote 22;
  8. Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada para o local. A certidão apresen-
tada é de 08/09/2003;
  9. Esclarecer como é realizada a atividade de pintura na empresa.
  10. Comprovante de pagamento do boleto do preço da análise para obtenção da 
licença prévia e de instalação.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 Eng° Ambiental - Matrícula: 126.205-0 - SVDS-CCLA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

Protocolo: 2013/10/46011
Interessado: CONGEAPA - CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AM-
BIENTAL DE CAMPINAS.
Solicitamos ao interessado comparecer na Secretaria Executiva do CONGEAPA, 
localizada no 19º andar, Av. Anchieta nº 200, para ciência do parecer do protocolo 
2013/10/46011.

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 ÂNGELA CRUZ GUIRAO 

 Secretaria Executiva - CONGEAPA 
   

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Prot.: 2013/10/33663
Interessado: FAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
  A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas 
torna público o AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MUL-
TA Nº 66/2013. O referido auto, juntamente com o boleto para pagamento, com ven-
cimento para o dia 13/11/2013, será enviado ao endereço do interessado via Correios 
com Aviso de Recebimento. No caso da impossibilidade de recebimento, entrar em 
contato com a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável para 
retirar a segunda via.

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 CAROLINA MARIA  NEVES QUADROS 

 Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS 
   

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Prot.: 2012/10/13023
Interessado: PANTERA EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
  A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas 
torna público o AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MUL-
TA Nº 71/2013. O referido auto, juntamente com o boleto para pagamento, com ven-
cimento para o dia 13/11/2013, será enviado ao endereço do interessado via Correios 
com Aviso de Recebimento. No caso da impossibilidade de recebimento, entrar em 
contato com a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável para 
retirar a segunda via.

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 CAROLINA MARIA  NEVES QUADROS 

 Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Protocolo: 2013/10/13224
Interessado:  R Samed Participações Ltda
  Para prosseguimento da análise do referido protocolo deverá ser entregue na Se-
cretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 17º andar, no prazo de 30 dias:
  1. listagem dos indivíduos arbóreos presentes no terreno, indicando aqueles com 
solicitação de supressão, retifi cando a origem (nativo ou exótico);
  2. comprovante de inexistência de lançamento de IPTU.
  Agendar a entrega pelo email: maria.siviero@campinas.sp.gov.br

 Campinas, 14 de outubro de 2013 
 MARIA CAROLINA BRUNINI SIVIERO 

 Bióloga - Matrícula: 126.297-1 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS

CAMPREV
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preços  nº. 02/2013 -  Processo Administrativo  nº. 2013/25/2303 - In-
teressado: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV 
- Objeto : Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos Especializados 
de Auditoria, compreendendo as atividades de "Exame das demonstrações contábeis, 
fi nanceiras e administrativas do Instituto de Previdência Social do Município de Cam-
pinas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2012 e Análise e acompanhamento 
do fl uxo operacional dos investimentos, aplicações e resgates dos exercícios de 2011 
e 2012", em conformidade com a legislação vigente, os princípios contábeis e nor-
mas de auditoria, com emissão e apresentação de Relatórios e Parecer Técnico de 
Auditoria Independente, conforme edital- Entrega dos Envelopes e Sessão Pública : 
06/11/2013 às 10h00 - Disponibilidade do Edital: a partir do dia 15/10/2013, gra-
tuitamente no portal eletrônico www.camprev.sp.gov.br, ou na Sede do CAMPREV, 
localizada na Rua Sacramento, 374 - Centro - Campinas/SP, das 08h30min às 12h00 e 
das 13h30min às 16h30min, Tel. 3741-4500 - Ramal 46.

 Campinas, 11 de outubro de 2013 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Diretor Presidente - CAMPREV 

CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  nº  001/2013 -  PROTOCOLO  nº 2013/16/00816 -  OBJE-
TO : Elaboração de projetos, execução de obras/serviços de engenharia para revitali-
zação do Horto Shopping Ouro Verde. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CE-
ASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: 
ADJUDICAR , à empresa  TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,  pelo 
valor global de R$ 428.002,53  (quatrocentos e vinte e oito mil e dois reais e cinquenta 
e três centavos),  referente ao objeto retro referido, pelo critério de menor preço global 
e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR , a presente licitação con-
siderando os elementos constantes nos autos. 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

   

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
CONVITE  nº 029/2009-  PROTOCOLO  nº 2013/16/00068- 5° Termo Aditivo ao 
CONTRATO  nº 045/2009-  OBJETO : Contrato de prestação de serviços para prover 
solução impressão, fax, xerox, mobiliário, manutenção preventiva e corretiva, insu-
mos, programas e licenças, suporte, treinamento e atualização tecnológica. Empresa: 
TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ Nº - 
64.799.539/0007-20 - VALOR:  Acordaram as partes no sentido de que, mesmo em 
face da prorrogação de prazo descrita no item 1.1, objeto do presente aditamento, não 
haverá qualquer alteração do valor recebido, sendo que, para os próximos 60 (sessen-
ta) dias a Contratada fará jus à remuneração de: Impressão Mono - valor unitário R$ 
0,098 e Impressão Colorida - valor unitário R$ 0,43. VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 
20/10/2013 e, encerrando-se em 18/12/2013. Permanecem em vigor e inalteradas as 
demais cláusulas do contrato inicial, que não colidirem com este termo aditivo. 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 
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CIDADE - Quinta-Feira, 01 de Agosto de 2013 11:30:00

Secretário do Verde expõe Plano Municipal de Saneamento
Básico
 Representantes de entidades organizadas da sociedade civil, de conselhos municipais, do
gabinete da Prefeitura de Campinas e de dez secretarias, mais técnicos da Sanasa e
promotor de Justiça participaram da primeira audiência pública para debater o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Campinas. A audiência foi realizada na noite de
terça-feira, 30 de julho, no Salão Vermelho.

O secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes abriu a audiência e
comentou a importância da participação popular e de vários setores envolvidos na discussão
de propostas para o PMSB. “É uma satisfação e também uma responsabilidade da Secretaria
em coordenar um grupo técnico que inclui várias pastas de serviços públicos, Infraestrutura
e Sanasa”, disse.

Coordenado pela Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, o plano foi
elaborado por um grupo nomeado pela por taria de número 80084/2013 que inclui as
secretarias de Assuntos Jurídicos; Cidadania, Assistência e Inclusão Social; Educação;
Finanças; Habitação; Infraestrutura; Planejamento; Saúde; e Urbanismo.

Na audiência foi apresentado o diagnóstico dos desafios e ações propostas para serem
implementadas a curto, médio e longo prazos em relação ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana em Campinas. O
secretário lembrou que o Plano deve estar pronto até final do ano porque a partir de 2014,
será requisito obrigatório para o município poder acessar os recursos do governo federal
voltados para serviços de saneamento básico.

A previsão do grupo técnico é que em novembro possa ser encaminhado projeto de lei para a
Câmara Municipal. Rogério Menezes citou que o plano é para os próximos 20 anos e visa a
universalização do saneamento do município. O diagnóstico do Plano está disponível para
consulta pública no portal da Prefeitura e pode ser acessado no link
http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/plano-saneamento-basico-produto1.php

Pré Conferência

Será realizada às 18h desta quarta-feira, 31 de julho, a Pré Conferência Municipal do Meio
Ambiente de Campinas (CNMA). O evento será no Salão Vermelho da Prefeitura.

Com o lema "Vamos cuidar do Brasil", a CNMA é um fórum para expor preocupações, dividir
responsabilidades e apresentar reivindicações e sugestões que aprimorem a política
ambiental do país.

O evento é aberto à sociedade brasileira - governos, empresários e sociedade civil – para que
se engaje no processo de democracia participativa.

Autor/Fonte: Assessoria da Prefeitura de Campinas - AGORA REDE 
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Plano de Saneamento Básico terá audiência pública em novembro

17/10/2013 - 13:13

 
A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável irá realizar, no dia 12 de novembro,
das 18h às 21h30, no Salão Vermelho do Paço Municipal, uma audiência pública para discutir o
Plano Municipal de Saneamento Básico.
 
O evento é aberto à população em geral, conselhos municipais e entidades públicas e privadas
interessados em participar do debate sobre as questões relevantes relacionadas à proposta do
plano.
 
De acordo com o secretário da SVDS, Rogério Menezes, a participação da sociedade
organizada é importante para aperfeiçoar o documento.
 
“O saneamento básico é um tema de interesse público e coletivo, por isso, queremos não só
divulgar como ouvir sugestões e outros elementos que possam enriquecer o trabalho”, disse o
secretário.
 
Os tópicos alvos desta audiência são os referentes ao Prognóstico e ao Programa de Ações do
plano. A audiência pública sobre o diagnóstico do saneamento básico em Campinas foi
realizada no dia 30 de julho de 2013, também no Salão Vermelho.
 
“Esta é a oportunidade para coletarmos as últimas contribuições da sociedade para a
finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico”, diz Sylvia Teixeira, coordenadora do
Grupo de Trabalho formado em fevereiro deste ano com esta finalidade.
 
O Plano Municipal contempla as áreas de água e esgoto, cujos trabalhos estão a cargo de
técnicos da Sanasa; de resíduos sólidos, desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Públicos; e
de drenagem, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.
 
As secretarias municipais de Saúde, Habitação, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, e
Assuntos Jurídicos também participam da elaboração do documento.
 
Os estudos técnicos que baseiam a proposta estão disponíveis para consulta na página da
SVDS no Portal www.campinas.sp.gov.br ou no link http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-
ambiente/plano-saneamento-basico.php.
 
O edital de convocação com as regras para a audiência pública foi publicado no Diário Oficial do
Município nos dias 11, 14 e 15 de julho.
 
A conclusão do trabalho é requisito obrigatório para o Município acessar os recursos do
Governo Federal para os serviços de saneamento básico a partir do ano de 2014.

Crédito: Arquivo PMC

Vista aérea de Estação de
Tratamento de Esgoto

INÍCIO CAMPINAS ADMINISTRAÇÃO DIÁRIO OFICIAL TRANSPARÊNCIA SERVIÇOS ONLINE
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Secretário do Verde ressalta conquista ambiental do Plano de Saneamento

13/11/2013 - 15:42

 
 
O secretário do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, abriu a segunda e última
audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico de Campinas. A audiência foi realizada na noite
de terça-feira, 12 de novembro, no Salão Vermelho da Prefeitura, com o objetivo de discutir com a
sociedade os prognósticos e o programa de ações do Plano. A primeira audiência foi no dia 30 de julho para
debater o diagnóstico.
 
A conclusão do Plano em 2013 é requisito obrigatório para o município acessar os recursos do governo
federal para os serviços de saneamento básico a partir do ano de 2014. Rogério Menezes ressaltou que o
plano é uma conquista ambiental significativa para a cidade. Segundo ele, Campinas vai entrar para um
seleto grupo de cidades que cumprirão o prazo de entrega do Plano. O secretário prevê que 30% dos
municípios brasileiros conseguirão apresentá-lo até dezembro.
 
O secretário também frisou que o Plano está sendo elaborado com a participação da sociedade civil que
pode opinar e dar sugestões por meio das audiências públicas e da internet. E também mencionou a
participação significativa dos funcionários de carreira da Prefeitura e das dez secretarias envolvidas nesse
trabalho coletivo.
 
Para qualificar as discussões e conferir transparência à participação popular e ao processo de elaboração
do plano, os estudos técnicos que baseiam a proposta foram disponibilizados para consulta na página da
Secretaria do Verde no link http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/plano-saneamento-
basico.php
 
A Secretaria do Verde terá 15 dias para incorporar as contribuições dos participantes e fazer a publicação
no Diário Oficial. Na sequencia, prefeito Jonas Donizette deve publicar o decreto validando o Plano que
contempla as áreas de água e esgoto, cujos trabalhos estão a cargo de técnicos da Sanasa; de resíduos
sólidos desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Públicos; e de drenagem sob a responsabilidade da
Secretaria de Infraestrutura.

Clique aqui para acessar as imagens desta matéria em alta resolução

Crédito: Antonio Oliveira

Menezes discursa

Crédito: Antonio Oliveira

Evento atraiu grande interesse
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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA A DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO  
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
Aos trinta dias do mês de julho de 2.013, com início às 18h50min, nas dependências 
do Salão Vermelho, do Paço Municipal, sito na Av. Anchieta, 200, Centro, 
Campinas/SP, realizou-se a 1ª Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável (SVDS), 
Rogério Menezes, iniciou os trabalhos convidando para compor a mesa o Promotor 
de Justiça, Dr. Rodrigo Sanches Garcia, a Diretora da SVDS, Dra. Andréa Struchel, e 
o Diretor da SANASA, Dr. Marco Antonio Santos.  
O Secretário Rogério relatou que o Grupo de Trabalho do Plano Municipal de 
Saneamento Básico foi criado por ato do Prefeito Jonas Donizette, através da Portaria 
nº 80084/13, e ressaltou o esforço conjunto empreendido pelos técnicos das mais 
variadas pastas que compõem o grupo de trabalho. O Secretário Rogério disse que, de 
acordo com a Legislação Federal, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve 
estar concluído até o final de 2013, sob pena de o município ficar impedido de obter 
recursos financeiros federais. O Plano trata de uma perspectiva para os próximos 20 
anos e contemplará a coleta de esgoto, questões relativas à drenagem, plano de 
resíduos sólidos e ainda captação e produção de água potável. O Dr. Rodrigo, com a 
palavra, reforçou a fala do Secretário, afirmando que a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico é uma exigência da Lei Federal para disponibilizar 
verbas federais aos municípios. Ressaltou que espera que sejam contempladas as 
metas para a concretização do disposto no Plano. Dr. Marco disse que é de 
fundamental importância a realização desses trabalhos que trata de elaborar um 
diagnóstico que irá permitir a elaboração do planejamento dos trabalhos do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  
Em seguida, o Secretário Rogério passou a condução dos trabalhos para a Dra. 
Andréa Struchel, Diretora da SVDS e Presidente do Conselho de Regulação e 
Controle Social da ARES-PCJ.  Esta ressaltou a importância da 1ª Audiência Pública 
e nomeou o funcionário da SVDS, Dr. Marcos Boni, para compor a mesa e redigir a 
Ata. Em seguida, ela leu o comunicado do gabinete do Secretário da SVDS que 
contempla o regulamento desta Audiência Pública. Destacou que o estudo técnico que 
baseia a proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico se encontra no site da 
SVDS. Em seguida, deu início à primeira parte da Audiência, e então convidou a 
Engª Sylvia Teixeira, da SVDS, para compor a mesa, na condição de coordenadora 
técnica, o representante da Sanasa, Engº Gustavo Prado, o Engº Fernando Carbonari, 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) e, também, a representante da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Engª Telma Vicentini.  
A Engª Sylvia teve a palavra e fez uma apresentação sobre o processo de elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Ela ainda ressaltou que os 
trabalhos foram feitos por grupos de técnicos de várias Secretarias da Prefeitura de 
Campinas e da SANASA. O Projeto de Lei será o resultado da conclusão dos 
trabalhos do grupo, os quais só foram iniciados em fevereiro, pois foram prejudicados 
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pelo processo eleitoral de 2012. Ela acredita que, no final de novembro, o Projeto de 
Lei será enviado à Câmara Municipal. Por fim, foi apresentada uma síntese do 
diagnóstico ambiental de Campinas. Concluída a exposição da Engª Sylvia, a palavra 
foi dada ao representante da SANASA, Engº Gustavo Prado, que iniciou sua 
apresentação com um vídeo institucional sobre a SANASA. Destacou as metas da 
SANASA e que as captações de água se dão nos rios Atibaia e Capivari. Deu 
importância para o programa de combate às perdas de água, iniciado em 1994. 
Também destacou o fato de que, atualmente, Campinas tem 88% de esgoto tratado e 
até 2016 serão 100%. Ao final, A Dra. Andréa, com a palavra, informou que os 
interessados em fazer perguntas deviam registrá-las nas fichas que foram 
disponibilizadas na entrada e também distribuídas durante a apresentação da Engª 
Sylvia. Na sequência tomou a palavra o Engº Fernando Carbonari, apresentando o 
tema de Resíduos Sólidos. Ele destacou o compromisso do Secretário da SMSP, 
Ernesto Dimas Paulella, em planejar e traçar metas para obter êxito no plano de 
coleta e destino correto dos resíduos sólidos. Destacou que, do total dos resíduos 
produzidos anualmente nas residências, apenas 3% tem sido corretamente destinada 
para a reciclagem. Ao final, o Engº Fernando, destacou os desafios na gestão dos 
resíduos sólidos em Campinas.  Após, a Engª Telma iniciou sua apresentação 
abordando a questão da Drenagem. Ela iniciou definindo as características da micro e 
macrodrenagem e diagnosticou os pontos críticos de alagamento e inundação. Ao 
final, a Engª Telma, concluiu com os desafios no manejo das águas pluviais em 
Campinas.  
Encerradas as apresentações técnicas, a Dra. Andréa Struchel, Presidente da Mesa, 
iniciou a oitiva dos presentes e passou a tratar das perguntas escritas enviadas à mesa. 
O Conselheiro do COMDEMA, Sr. Hugo, perguntou como está sendo encaminhado o 
assunto sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira. O Dr. Marco, da 
SANASA, respondeu que foram feitas discussões públicas e em um seminário, em 
Águas de São Pedro. Informou ainda que  o Governador Alckmin anunciou verbas 
para a construção de dois reservatórios, sendo o do município de Pedreira, o mais 
importante para Campinas. Informou que no dia 7 de agosto haverá uma reunião em 
Brasília com a ANAMMA. O Conselheiro do COMDEMA, Sr. Furtado, indagou se 
ainda há áreas contaminadas não identificadas, excluindo os postos de combustíveis, 
e como é possível dar o diagnóstico como encerrado com esta falta. A Engª Sylvia 
respondeu que o plano é dinâmico e será revisado periodicamente. A divulgação das 
áreas contaminadas é de competência da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo – CETESB, mas o município pode tentar se antecipar, cadastrando áreas 
suspeitas de contaminação, preventivamente. O promotor Dr. Rodrigo fez duas 
perguntas: 1ª) Como fica o controle da poluição difusa nas águas pluviais? O 
palestrante Gustavo respondeu que a SANASA controla para que o esgoto não seja 
lançado na rede de águas pluviais, e que busca impedir que as águas pluviais sejam 
lançadas na rede de esgoto. 2ª) Inserção de revisões inferior a 4 anos não seria mais 
adequada? Comentou que deveria ser considerada a necessidade de correções 
pontuais e a inserção de verba orçamentária para essas correções na lei orçamentária. 
A Engª Sylvia disse que os trabalhos preveem a adoção de indicadores para 
acompanhar a implementação do aludido plano. Caso haja a constatação de algum 
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valor inadequado, a revisão poderá ser antecipada. O Conselheiro Furtado perguntou 
se será dada oportunidade de participação de representantes da sociedade civil no 
grupo de trabalho do prognóstico, ou se será a “portas fechadas”. Foi respondido que, 
desde o início dos trabalhos, por meio de comunicado aos conselhos, a população foi 
convidada a participar e que as portas continuam abertas. As reuniões técnicas são 
realizadas pelo grupo de trabalho, para elaborar uma proposta que será discutida com 
a sociedade que já tenha tido uma leitura técnica. O Sr. Augusto César Gandolf falou 
que embora não faça parte do diagnóstico, é sugestão do Tribunal de Contas do 
Estado fazer licitação por período de 20 anos. Isto se confirma? Caso sim, foi 
contestado? O Engº Fernando respondeu que haverá sim a licitação por 20 anos mas, 
atualmente, houve a imperiosa necessidade do contrato ser prorrogado por um ano.  
O Dr. Rodrigo Sanches perguntou: Como será realizada a Educação Ambiental para 
coparticipação da população? Em seguida, Dr. Rodrigo indagou: Como será ensinado 
à população dispor adequadamente os resíduos? E, por que não há divulgação 
adequada dos locais dos Ecopontos? O Engº Fernando concordou que se trata de um 
grande desafio, e que o grupo de trabalho, junto com a Secretaria Municipal de 
Educação, deve promover essa educação de forma eficiente. Quanto à divulgação dos 
Ecopontos, o Engº Fernando afirmou que levará essa reclamação e sugestão para o 
Secretário da SMSP Ernesto D. Paulella. O Sr. Sidney Roberto Morelli perguntou: Os 
resíduos sólidos coletados nos órgãos públicos são separados em recicláveis e não 
recicláveis? Há esse tipo de Educação Ambiental? Os recicláveis são destinados às 
cooperativas? Se não, por quê? O Engº Fernando respondeu que o cidadão não utiliza 
o local disposto para a coleta seletiva de forma correta.  Estão previstas só duas 
audiências? Não há interesse em se fazer uma prévia do andamento dos trabalhos? A 
Engª Sylvia disse que pretende divulgar o prognóstico assim que for concluído, 
permitindo que a sociedade tenha mais tempo para se posicionar.  Ainda deixou claro 
que a comunidade pode vir falar com o grupo sem esperar as audiências. O Sr. Sidney 
comentou que estão desmatando a APA de Campinas e equalizando “o verde” com a 
região sudeste. A Engª Sylvia disse que o trabalho da SVDS é de aumentar todas as 
áreas verdes e que o Plano Municipal de Saneamento Básico é mais uma ferramenta 
para permitir isso.  
O Sr. Filipe comentou e indagou que existe uma tese de doutorado defendida no 
Instituto de Química da UNICAMP que aponta a presença de hormônios em 
quantidade exacerbadamente maior que o recomendado, bem como outras 
substâncias na água em diversos pontos do município. 88% do esgoto é tratado, mas 
qual a eficiência deste tratamento? Quem controla a veracidade destes dados? Por que 
este fator eficiência não consta do diagnóstico? O Diretor Marco Antonio respondeu 
que o problema dos hormônios é um problema mundial. Comentou a visita de 
técnicos à Holanda onde há a mesma preocupação. A SANASA está preocupada com 
a situação e, em parceria com a UNICAMP, está fazendo a utilização de ozônio para a 
desinfecção da água. Se os estudos tiverem êxito, a SANASA será pioneira em 
utilizar esse sistema no Brasil. A eficiência do tratamento da água é controlado pela 
CETESB, uma vez por mês.  
O Sr. Luis Antônio Iaia perguntou: Como punir os desobedientes que jogam dejetos 
em geral e entulhos da construção civil pelas esquinas da cidade. Os entulhos 
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referem-se a porções menores que o volume de 1/2 caçamba descartados pela 
população. Como vamos multar os infratores sendo que 50%, ou mais, são pobres? O 
Engº Fernando disse que há um Decreto, em fase final de tramitação na Prefeitura, 
que contempla a punição para os infratores. Disse que o gerador de resíduos deve ser 
obrigado a dar o destino correto e que, ao aprovar um empreendimento na Prefeitura, 
deve apresentar o local correto do descarte. A questão do pequeno gerador de resíduo 
é problemática também. Campinas tem 9 Ecopontos, que precisam ser aumentados. O 
Sr. Ari Fernandes questionou: Por que estão previstas duas ETEs - Bananal e Monte 
Belo - em áreas próximas e de baixa densidade demográfica? O Engº Gustavo disse 
que ainda serão feitos estudos para ver a real viabilidade da construção das duas 
estações de tratamento. Sra. Emília Wanda Rutkowisk indagou: Qual o papel das 13 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis no manejo dos resíduos sólidos de 
Campinas? O Engº Fernando respondeu que a SMSP está tentando mudar a estrutura 
de funcionamento das cooperativas e que a sazonalidade do mercado interfere na 
coleta e revenda. A Sra. Emília perguntou também: Por que elas não foram 
mencionadas no presente diagnóstico? O Engº Fernando respondeu que pretende 
melhorar essa deficiência e que irá rever o diagnóstico. A Sra. Emília ressaltou que só 
o manejo de resíduos sólidos não foi apresentado de forma espacializada: Não 
consideraram esta situação um entrave para avaliação do saneamento no território 
campineiro? Engª Sylvia e o Engº Fernando responderam que na data de hoje foi 
apresentado um resumo, e que esta pergunta serve de referência para melhorar os 
trabalhos iniciados com os dados atualmente disponíveis, mas que existe 
espacialização sim. Sylvia falou que o Plano Municipal serve justamente para 
preencher essas lacunas. O Sr. Alexandre A. Ceccon perguntou: Por que não se fala 
como meta a proposição da coleta seletiva para os próximos 20 anos, através das 
cooperativas? Comentou que, em mais de 20 anos de taxa de lixo, nenhuma parte 
desse recurso foi destinado às cooperativas existentes que destinam mais de 450t/mês 
de resíduos urbanos. Também perguntou: Onde entra a coleta seletiva com a 
participação das cooperativas? O Engº Fernando disse que isso é uma meta da SMSP. 
O Sr. Reginaldo Miranda manifestou que para melhorar as 14 cooperativas é 
necessário infraestrutura (galpões, equipamentos), uma conscientização da população 
e do Poder Público. Que eles têm que ser contratados com dispensa de licitação e que 
tudo deve ser planejado para agir junto com os catadores, porque faz a diferença, 
aceitem ou não. Assim, a situação não vai mudar. O Engº Fernando disse que isso está 
na meta da SMSP, na próxima fase dos trabalhos, sendo que não dá para responder 
agora. No diagnóstico foram postas de forma sintética, e se for preciso poderá ser 
mais minucioso.  
Após, a Dra. Andrea abriu a palavra aos presentes para perguntas orais: O Sr. Sidney 
perguntou sobre as datas. O plano tem que estar pronto até dezembro? O Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos vai ter nova discussão, já que ele está incluído nesse 
Plano de Saneamento, e não foi concluído? Será feita uma revisão no plano de 
resíduos? O Engº Fernando disse que o Secretário Paulella se comprometeu em fazer 
uma revisão do estudo do ano passado, a qual será feita nesse Plano de Saneamento. 
O Dr. Rodrigo questionou sobre a poluição difusa que ocorre com as águas das 
chuvas e são lançadas diretamente nos corpos hídricos. O que fazer para impedir essa 
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contaminação? Disse que a revisão a cada 4 anos é muito longa, e é preciso previsão 
orçamentária. Na questão da educação ambiental, falou sobre sua preocupação em 
como os adultos serão educados para cumprirem as normas para disposição do lixo 
corretamente. Falou, também, que a divulgação dos Ecopontos tem que ser de fácil 
acesso no site da Prefeitura. Sobre as cooperativas, perguntou se a composição 
gravimétrica está adequada às localizações das cooperativas? O Engº Fernando 
respondeu que a localização das cooperativas dentro do município de Campinas não 
obedeceu estes critérios, por se tratar de um processo dinâmico e sujeito à 
sazonalidade. O Sr. Ari Fernandes criticou a falta de espacialização do Plano Diretor 
da cidade. Pediu um compromisso com o georreferenciamento das nascentes como 
condição para o Plano de Drenagem. O Conselheiro do COMDEMA, Sr. Carlos 
Alexandre, perguntou se a SANASA tem o controle de esgoto hospitalar e se há 
controle nas ETEs? O Engº Rovério, gerente da SANASA, respondeu que a empresa 
tem rotina de análise das redes coletoras, antes e depois das ETEs. Afirmou que a 
SANASA faz tratamento eficiente da água e que tem se preocupado em melhorar a 
eficiência das ETEs, já que o número de Estações foi reduzido de 2001 para cá. 
Ressaltou que a SANASA se preocupa com a região metropolitana e não só com a 
cidade de Campinas, lançando água mais limpa para os municípios à jusante. O 
Conselheiro do COMDEMA, Carlos Alexandre, também perguntou quais as 
alternativas locacionais, caso o Aterro Delta B seja indeferido pelo Quarto Comando 
Aéreo Regional – IV COMAR? O Engº Fernando disse que, em reunião com o 
comando do IV COMAR, verificou-se a existência de dúvidas sobre o tema, e nesse 
mês de agosto a SMSP fará uma consulta formal ao COMAR. Se for positivo, será 
feito um novo Estudo de Impacto Ambiental. Se o COMAR der parecer negativo, a 
parceria público-privada terá que comprar uma área que atenda a política apresentada 
pela SMSP. O conselheiro também questionou a ausência dos TACs do passivo 
ambiental do Delta A no documento. Segundo o Engº Fernando, com relação aos 
passivos ambientais, foram citados os casos do lixão da Pirelli, o Aterro Delta A, e o 
lixão do Parque Santa Bárbara. No “Pirelli”, a situação é mais crítica e será feita uma 
licitação para tratar da contaminação do local. No fim do ano foi feito um estudo de 
análise de risco. No Aterro Santa Bárbara, a recomendação da CETESB foi para a 
realização de medição de gases, a qual está sendo feita. Quando o Delta se encerrar 
será feito o monitoramento total da área. O Sr. Carlos Alexandre ainda indagou sobre 
a questão dos inertes na parceria público-privado, se vai ser integrada ao contrato ou 
será tratada a parte. O Engº Fernando disse que serão tratados de forma separada. O 
Sr. Carlos Alexandre também perguntou quais as deficiências do contrato de resíduos 
sólidos vigente e finalizou com um comentário que, em São Paulo, foram criados 
cinco grupos de trabalhos para debater a proposta final do diagnóstico. Por que não 
fazer o mesmo aqui? Sra. Graciela se apresentou como moradora da Bacia do 
Ribeirão Anhumas e comenta sobre a enchente de 2003, dizendo que foram 
solicitados vários estudos naquela época. Expõe que é necessária linguagem didática 
para a participação popular.  Diz, também, sobre a dificuldade em se fazer ações nas 
escolas. Falou que encaminhará propostas. O Sr. Gandolf questiona o problema dos 
efluentes de Viracopos e sobre o descarte de produtos perigosos. O Engº Gustavo 
respondeu que a SANASA irá fazer a ETE do Aeroporto de Viracopos e o custo será 
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cobrado do Aeroporto. Informou que foi assinado um protocolo de intenções entre o 
Aeroporto e a Sanasa, usando águas de reúso para várias atividades. O Sr. Gandolfo 
comentou sobre a mistura do material coletado e também perguntou: Qual o “Plano 
C” no caso da não aprovação do Aterro Delta B? Seria o Estre de Paulínia? O 
Conselheiro do COMDEMA, Sr. Tiago Lira, perguntou quais os mecanismos ou 
medidas de controle que a SANASA tem para evitar se utilizar os rios como 
transporte de esgoto para as estações de tratamento de Água?  Questionou sobre 
pontos de rompimento de rede de esgoto (Jd. Vovô) e poluição dos corpos d'águas. 
Perguntou quantos Termos de Ajustamento de Conduta a SANASA tem e se a 
SANASA pretende fazer um relatório da contabilidade ambiental. O Engº Gustavo 
respondeu que a SANASA está buscando evitar a contaminação dos recursos 
hídricos. Quanto à questão do esgoto no Jardim do Vovô, deve ser pontual. O gerente 
da SANASA, Engº  Rovério, disse que existem 280 núcleos residências em APPs e 
não se pode simplesmente tirar essa população do local. 
Às 22h05min, a Dra. Andréa Struchel encerrou os trabalhos, deixando claro que até 
sexta feira, dia 2 de agosto, a SVDS irá receber questionamentos e os responderá em 
até 15 dias. Esta Ata foi redigida pelo Sr. Marcos Roberto Boni. 
 

Campinas, 14 de agosto de 2013. 
 

Rogério Menezes 
Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS 

 
Andréa Cristina Oliveira Struchel 

Presidente do Conselho de Regulação e Controle Social da ARES-PCJ 
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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
 

SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 
INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ENCAMINHADAS PARA A SVDS  

REFERENTES AO PMSB – PRODUTO 1: DIAGNÓSTICO  
 
Solicitação enviada em 03/06/13, via internet, pelo Sr. José Furtado – COMDEMA.  

 
ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

01 
 

Resíduos 
 

Que seja implantado de imediato um canal 
de comunicação efetivo com a sociedade 
que assegure os direitos definidos na Lei 
12.305/2010, em especial no que diz seu 
Art. 14º, parágrafo único. 

- Já 
Contemplado 

- O canal já foi previamente aberto com os 
Conselhos, como é o caso do 
COMDEMA. Após a definição da data da 
1ª Audiência Pública, este canal será 
aberto oficialmente para toda população, 
através da disponibilização para download 
do Diagnóstico do PMSB e envio de 
propostas, sugestões, e críticas; 
- Estão previstas 2 audiências Públicas 
(uma para o Diagnóstico do PMSB e outra 
para aprovar o Relatório Final); 
- A primeira Audiência está prevista para o 
final de julho (quando confirmada, será 
publicada nos principais meios de 
comunicação);  
- O COMDEMA em especial, assim como 
a ARES, já foram informados sobre a 
elaboração do PMSB, e convidados a 
encaminharem suas contribuições, 
através do ofício n° 157 e 158/2013 – 
recebido no dia 18/03/2013. 

02 
 

Resíduos 
 

Previsão no Plano da Educação para a 
Sustentabilidade. 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem; 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 
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ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

03 Resíduos 

Estabelecer metas quantitativas/temporais 
para cada uma das ações previstas no 
documento, tomando como referência os 
números de um determinado ano 
referência; 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

4 Resíduos Estabelecer as metas para períodos 
consecutivos de não mais que 05 anos; - Não Serão contemplados nas etapas 

posteriores (Prognóstico) 

05 Resíduos 
Estabelecer meta de curto prazo para 
implantação de um nova área para 
destinação final dos resíduos, que 
substitua o aterro Delta A, já esgotado 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

06 Resíduos 

Determinar metas para o estabelecimento 
de Acordos Setoriais e/ou Termos de 
Compromisso com grandes geradores de 
resíduos, que defina as respectivas 
responsabilidades de cada agente; 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

07 Resíduos 

Ressaltar que a administração municipal 
tem como responsabilidade o manejo 
direto dos resíduos domiciliares e 
provenientes da limpeza urbana. Se por 
acordo setorial, termo de compromisso ou 
mesmo liberalidade, o município 
encarregar-se de atividades que não lhe 
são pertinentes, elas deverão ser 
devidamente remuneradas. 

- Não 
Serão contemplados nas etapas 

posteriores (Programas, Projetos e 
Ações) 

08 Resíduos 

Ressaltar o entendimento do caráter não 
excludente dos processos de tratamento e 
metodologias de disposição final que 
podem ser compostos por diversos 
processos distintos e serem adotados 
isoladamente ou de forma combinada. 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

09 Resíduos 

Definir fontes de financiamento, parcerias, 
subsídios, multas, entre outras possíveis 
formas de dar suporte financeiro às ações 
demandadas no PMGIRS; 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

10 Resíduos 

Estabelecer metas de aparelhamento do 
Município para que esteja preparado para 
garantir o cumprimento da Lei através de 
mecanismos de controle e fiscalização. 
 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

11 Resíduos 

Estabelecer que o Orçamento Municipal 
defina fontes financeiras para o 
desenvolvimento e implantação de uma 
Política Municipal Integrada de Resíduos 
Sólidos, assim como prever fomento em 
fundos federais, estaduais e municipais 
para sua execução e fortalecimento; 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

12 Resíduos 

Definir metas e meios que garantam o 
processo contínuo de educação ambiental 
e disseminação das informações para 
todos os cidadãos, envolvendo 
transversalmente os demais órgãos da 
administração envolvidos com o tema, 
como: Secretarias de Educação, Saúde, 
Trabalho e Renda,  

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem; 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 

13 Resíduos 

Estabelecer ações de sensibilização da 
população quanto à pirâmide invertida: 
redução do consumo, reúso, reciclagem, 
tratamento, disposição em aterro; 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem; 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 

14 Resíduos 

Criar instrumentos que viabilizem a correta 
segregação do material na fonte geradora 
através da ampla divulgação de 
programas, do estabelecimento de 
incentivos fiscais e multas, e da 
sensibilização e conscientização da 
população; 

 
 
 
6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem. 
 
 
 
 
 
 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 
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ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

15 Resíduos 

Priorizar a operacionalização dos resíduos 
de forma descentralizada, regionalizada, 
possibilitando a infraestrutura necessária 
para a inclusão social e consolidação da 
atividade econômica; 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem; 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 
 

16 Resíduos 

Valorizar iniciativas locais, regionais, 
mesmo que isoladas, que induzam a 
participação dos munícipes na destinação 
de seus resíduos; 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: não 
existe, atualmente, um programa eficiente e eficaz 
de educação ambiental, visando a não geração, a 
redução e a reutilização dos resíduos sólidos, 
através do incentivo ao consumo sustentável, 
reaproveitamento e à reciclagem; 

Já 
Contemplado 

A falta da Educação para a 
Sustentabilidade já foi diagnosticado. O 
Produto 3, refere-se aos Programas e 
Ações que deverão ser desenvolvidos 
para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 

17 Resíduos 

Estabelecer metas para implantação de 
coleta seletiva em todo o território do 
Município, para que sejam coletados e 
destinados conforme definido na PNRS, 
com garantia de serviço regular, contínuo e 
universal; 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

18 Resíduos 

Propor introdução na legislação municipal 
do princípio do poluidor-pagador, e da 
responsabilidade compartilhada, com base 
nos quais seriam: 
• Definidos os volumes de rejeitos acima 
dos quais o gerador paga ao Município 
pela coleta ou contrata empresa 
especializada que o faça. Esta receita seria 
destinada a um fundo integralmente 
destinado à gestão e às ações propostas 
no PMGIRS; 
• Criada a Taxa de Deposição de material 
no aterro sanitário, como forma de induzir 
a redução do consumo e volume de 
material descartado 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

19 Resíduos 

Viabilizar meios de transferência de 
recursos dos poluidores pagadores para os 
“protetores recebedores” na forma de 
prestação de serviços de natureza social, 
ambiental ou econômica. 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

20 Resíduos 

Estabelecer metas para a implantação e 
aprimoramento da logística reversa das 
cadeias já definidas no Plano Nac. de Res. 
Sólidos, deixando claro o papel do Poder 
Municipal, qual seja o de induzir e facilitar 
a formação da cadeia local, desonerando-o 
de qualquer responsabilidade pela coleta, 
transporte ou disposição final destes 
produtos. 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

21 Resíduos 

Definir metas para a participação efetiva 
das empresas grande geradoras de 
embalagens em material reciclável, nas 
ações de apoio à cadeia da reciclagem 
(apoio às cooperativas). 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

 
22 Resíduos 

 
 
 
Estabelecer metas de apoio à criação e 
incubação de cooperativas de recicladores. 
Garantir assessoria técnica e gerencial 
duradoura. Promover e favorecer o 
associativismo e cooperativismo, bem 
como ter por objetivo a participação direta 
e competitiva destas no mercado formal da 
cadeia de reciclagem. 
 
 

- Não Serão contemplados nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 
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ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

23 Resíduos 

Definir como meta de curto prazo o 
banimento da destinação de 
resíduos orgânicos de poda e 
grama para aterros (hoje a coleta 
de lixo comum retira sacos 
contendo grama que vão para o 
aterro); 

 
6.4.7 Compostagem: Estes materiais sofriam compostagem 
na área do aterro Sanitário Delta A, cuja operação foi 
interrompida por razões operacionais, mas que deverá ser 
retomada ainda durante o ano de 2013, através das seguintes 
etapas de trabalho: 
1) Pesagem, descarga e segregação primária que tem por 
objetivo retirar os materiais inertes prejudiciais aos processos 
biológicos de decomposição do material orgânico; 
2) Trituração de galhos que propicia a redução do volume; 
3) Formação de pilhas de homogeneização que permite a 
mistura em pilhas equalizando a relação carbono X nitrogênio 
e aumentando o contato entre as partículas, preparando-as 
para iniciar o processo de compostagem; 
4) Formação de leiras aeróbias que são formadas assim que 
o material atinge condições homogêneas satisfatórias. Essas 
leiras são dispostas com altura de aproximadamente 2 metros 
e comprimento máximo de 20 metros. Ainda nesta fase, é 
realizada a segregação secundária de impurezas que são 
removidas; 
5) Peneiramento que tem o objetivo de remover as partículas 
mais grosseiras que poderiam atrapalhar o manejo do 
composto no momento de sua aplicação. Ocorre assim que os 
resíduos se encontrem totalmente estabilizados. 
O composto gerado, após processo de cura, estabilização e 
humificação, será distribuído para paisagismo, junto ao DPJ e 
a demais munícipes. 
 
 

Já Contemplado 
Serão contempladas 

outras metas nas etapas 
posteriores (Prognóstico) 

 

ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO 
TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

28 Resíduos 

Definir meios para a publicidade e 
transparência de toda a gestão da cadeia de 
resíduos sólidos, de forma a garantir a 
geração de dados, estudos e informações 
relevantes e confiáveis, que estejam 
facilitadas ao acesso público em linguagem 
acessível aos diferentes segmentos. 
Estabelecer metas para a apresentação 
periódica destes dados em audiências 
públicas, 
apresentações aos diversos Conselhos 
Municipais, e outros meios. 
Manter canais abertos que garantam à 
Sociedade o direito à participação, 
comprometimento e envolvimento na gestão 
dos resíduos sólidos do município, à luz da 
nova legislação federal; 

- Não Serão contemplados nas etapas posteriores 
(Prognóstico) 

29 Resíduos 

Estabelecer conjunto de “indicadores” que 
possibilitem a mensuração, controle e 
avaliação dos diversos processos e 
programas; 

- Não Serão contemplados nas etapas posteriores 
(Prognóstico) 

30 Resíduos 

Estabelecer metas para implantação de locais 
adequados para o reaproveitamento dos 
materiais da construção civil de pequeno 
porte. Os grandes geradores (construtoras) 
devem ser responsáveis pela destinação final 
de seus resíduos; 

- Não Serão contemplados nas etapas posteriores 
(Prognóstico) 
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ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

24 Resíduos 

Estabelecer metas para o 
tratamento por compostagem do 
material resultante de poda e seu 
uso como adubo, ou no 
aproveitamento energético via 
digestão anaeróbia. Implantar 
programa que garanta o 
reaproveitamento da madeira de 
poda; 

- Não Serão contemplados nas etapas posteriores 
(Prognóstico) 

25 Resíduos 

Estabelecer metas para a redução 
do volume de resíduos orgânicos 
destinados a aterro, atingindo o 
total banimento em 20 anos. 
Implantar política de 
reaproveitamento e reciclagem dos 
resíduos orgânicos; 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: 
não existe, atualmente, um programa eficiente e 
eficaz de educação ambiental, visando a não 
geração, a redução e a reutilização dos 
resíduos sólidos, através do incentivo ao 
consumo sustentável, reaproveitamento e à 
reciclagem; 

Já Contemplado 

A falta da Educação para a Sustentabilidade já foi 
diagnosticado. O Produto 3, refere-se aos 
Programas e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de 
trabalho na PMC para elaboração do Plano 
Municipal de Educação Ambiental. 

26 Resíduos 

Implantar a separação residencial 
em três tipos de resíduos: 
recicláveis (secos), orgânicos 
(úmidos) e rejeitos. Incentivar e 
instruir a população quanto à 
tipologia e separação entre 
orgânicos e rejeitos, que possibilite 
a total recuperação dos orgânicos e 
apenas destine ao aterro os 
rejeitos; 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: 
não existe, atualmente, um programa eficiente e 
eficaz de educação ambiental, visando a não 
geração, a redução e a reutilização dos 
resíduos sólidos, através do incentivo ao 
consumo sustentável, reaproveitamento e à 
reciclagem; 

Já Contemplado 

A falta da Educação para a Sustentabilidade já foi 
diagnosticado. O Produto 3, refere-se aos 
Programas e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de 
trabalho na PMC para elaboração do Plano 
Municipal de Educação Ambiental. 

27 Resíduos 

 
 
Estabelecer metas para 
implantação de programas de 
incentivo ao reaproveitamento e 
reciclagem local da matéria 
orgânica através da fabricação de 
geléias, doces, uso de minhocários, 
composteiras, biodigestores, entre 
outros processos que reduzam a 
destinação de orgânicos para o 
aterro; 
 
 

6.6 CONCLUSÕES …... o sistema apresenta 
deficiências, descritas a seguir: 
1) Controle na Fonte de Resíduos Sólidos: 
não existe, atualmente, um programa eficiente e 
eficaz de educação ambiental, visando a não 
geração, a redução e a reutilização dos 
resíduos sólidos, através do incentivo ao 
consumo sustentável, reaproveitamento e à 
reciclagem; 

Já Contemplado 

A falta da Educação para a Sustentabilidade já foi 
diagnosticado. O Produto 3, refere-se aos 
Programas e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos que serão 
elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de 
trabalho na PMC para elaboração do Plano 
Municipal de Educação Ambiental. 

 
ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

31 Resíduos 

Estabelecer implantação de 
procedimentos de registro e controle 
do fluxo e entrada de materiais de 
construção civil nos locais de 
destinação. Acompanhar seu volume 
e tipologia e fornecer comprovação 
da destinação correta que garanta ao 
gerador isenção de responsabilização 
futura; 

6.4.3 Unidade Recicladora de Materiais – URM 
Por esta razão, a partir de 2013 a municipalidade passou a 
implantar no local uma nova forma de gerenciamento, com as 
seguintes etapas de trabalho que encontram-se, algumas já 
concluídas, e outras em desenvolvimento: 

 Cadastramento dos transportadores e usuários do 
sistema; 

 Controle de recebimento dos resíduos (somente usuários 
cadastrados e trazendo manifestos de carga, pesagem e 
inspeções dos resíduos – somente serão aceitos resíduos 
classe A definidos pela Resolução CONMA 307/2002); 

 Adequação e regularização de um aterro de inertes no 
local; 

 Implantação de sistema de cobrança pelo uso dos 
serviços. 

 

Já Contemplado - 

32 Resíduos 

Estabelecer metas para a 
implantação de Ecopontos para a 
recepção de materiais diversos que 
hoje são abandonados pelos 
munícipes em locais indevidos. 
Estabelecer meios legais que 
facilitem um mercado de trocas e/ou 
destinação social destes materiais; 

6.4.2 Locais de Entrega Voluntária – LEVs 
A implantação dos ECOPONTOS e dos PONTOS VERDES foi uma 
iniciativa criada pela necessidade de minimizar os impactos 
negativos de lançamento de resíduos em locais públicos.  
Foram concebidos Locais de Entrega Voluntária - LEVs, 
distribuídos em todas as regiões da cidade e que recebem não 
somente materiais recicláveis, mas também resíduos da 
construção civil (entulho, madeiras), resíduos especiais (lixo 
eletrônico, pilhas, lâmpadas, baterias, óleo comestível usado, 
pneus), massa verde proveniente de podas e objetos inservíveis, 
como sofás, armários, móveis, etc., de pequenos geradores.  
Paralelamente, os locais de entrega voluntária servem para 
conscientizar a população sobre a continuidade da 
responsabilidade sobre o resíduo gerado. O gerador responsável 
tem, a partir destes ECOPONTOS e dos PONTOS VERDES, mais 
um instrumento para exercitar sua cidadania.  

 

Já Contemplado - 



83Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 
ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

33 Resíduos 
Regulamentar e incentivar a compra 
de produtos de material reciclado 
pelo poder público; 

- Não 
Serão contemplados nas 

etapas posteriores 
(Prognóstico) 

34 Resíduos 

Organizar, definir responsabilidades e 
direitos, e fiscalizar todos os atores 
envolvidos na cadeia de 
reaproveitamento e reciclagem. 

- Não Não são pertinentes nesta 
etapa 

 
 
Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos 
capítulos do Diagnóstico do PMSB de Campinas, podendo ser: 
Coordenação SVDS 
Água 
Esgoto 
Resíduos Sólidos 
Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do diagnóstico do PMSB, referente à área temática, que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no Diagnóstico; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no Diagnóstico do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações 
para o PMSB de Campinas. 
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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 30/07/2013 - PRODUTO 1: DIAGNÓSTICO 
INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ESCRITAS MANIFESTADAS NA AUDIÊNCIA 

 
 
 
 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE 

ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

01 Sr. Hugo Telles 
 

ÁGUA 
SANASA 

Como anda o encaminhamento 
do assunto de renovação da 
outorga do abastecimento do 
Sistema Cantareira? 

- Não 

Foram feitas discussões públicas num seminário 
em Águas de São Pedro e o Governador Alckmin 
anunciou verbas para a construção de dois 
reservatórios, sendo o mais importante pra 
Campinas e outro em Pedreira e que no dia 7 de 
Agosto houve uma reunião em Brasília com a ANA, 
que definiu o calendário de discussões. 

02 Sr. José Furtado 
 

COORD. 
SVDS 

Ainda há áreas contaminadas 
(exceto postos de gasolina) não 
identificadas. Como   é possível 
dar o diagnóstico como encerrado 
com esta falta? 

1.9 ÁREAS CONTAMINADAS (pág. 
23/24)….. Em Campinas são 42 áreas 
contaminadas, 51 contaminadas sob 
investigação, 23 em processo de 
monitoramento para reabilitação e 5 
reabilitadas, totalizando 121 casos 
(CETESB, 2012). 

Já  
Contemplado 

O plano é dinâmico, ou seja, este item deverá ser 
atualizado anualmente. A constatação e o 
cadastramento das áreas contaminadas compete à 
CETESB, que publica relatório anual sobre o tema 
e também gerencia as ações de remediação das 
mesmas. Há uma vontade de se antecipar, 
produzindo um levantamento das áreas  
potencialmente contaminadas e ser mais pró-ativo, 
bem como adotar medidas de prevenção mais 
eficazes. 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

03 
Dr. Rodrigo 

Sanches Garcia  
 

DRENAGEM 
SEINFRA 

Como fica o controle da poluição 
difusa nas águas pluviais? Não há 

menção. 
- Sim 

 

Nessa fase de diagnóstico, podemos apenas deixar 
registrado que a PMC não tem um Programa de 
Controle de Poluição Difusa e acreditamos que só 
teremos condições técnicas de pensar nesse 
programa após o equacionamento do monitoramento 
hidrológico. Além disso, para as bacias urbanas, isso 
se torna extremamente difícil, tendo em vista as 
características hidráulicas dos cursos d’água 
urbanos. No entanto, reforçamos que de forma 
indireta, estaremos contribuindo nesse contexto, 
através do controle de erosões e assoreamentos, da 
correta disposição dos resíduos da construção civil e 
da pavimentação de vias no município.  
 

04 
Dr. Rodrigo 

Sanches Garcia  
 

COORD. 
SVDS 

2) Inserção de revisões inferior a 4 
anos não seria mais adequada? 
Deveria ser considerada a 
necessidade de correções pontuais 
e a inserção de verba orçamentária 
para essas correções na lei 
orçamentária. 

- 

Não 
(As revisões serão 
discutidas no Relatório 
Final do PMSB e, 
posteriormente, no 
Projeto de Lei, que 
aprovará as formas e 
frequência das 
mesmas). 

 
Considerando a Lei Federal nº 11.445/07, artigo 19, 
parágrafo 4º, as revisões devem ser realizadas, no 
máximo, a cada 04 anos. Porém, existe uma 
proposta de indicadores de desempenho e 
monitoramento periódico das ações do PMSB. 
Portanto, a constatação de alterações significativas 
nestes indicadores poderão provocar (adiantar) as 
revisões. 

05 
Sr. José Furtado 

 
 

COORD. 
SVDS 

Será dada oportunidade de 
participação de representantes da 
sociedade civil ao Grupo de 
Trabalho do prognóstico. Ou se 
será feito a portas fechadas? 

- 

Não 
(A reivindicação não se 
aplica ao texto do 
Diagnóstico) 

O Grupo de Trabalho do PMSB (Portaria nº 
80084/2013) está desde sua criação, aberto às 
contribuições da sociedade civil, bastando a 
manifestação da mesma.  Porém, estão agendadas 
reuniões técnicas do referido GT, das quais só serão 
permitidas a participação dos representantes das 
Pastas, contidas na mencionada Portaria, para 
elaboração de uma proposta técnica para a 
discussão junto com a comunidade. 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

06 
Sr. Augusto César 

Gandolf 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Embora não faça parte do 
diagnóstico, é sugestão do Tribunal 
de Contas do Estado de licitar por 
período de 20 anos. Isto se 
confirma? Caso sim, foi 
contestado? 

- 

Não 
(A reivindicação não se 
aplica ao texto do 
Diagnóstico) 

Foi esclarecido que a modelagem da PPP que 
tratará das questões dos resíduos sólidos em 
Campinas encontra-se em fase de discussão, de 
forma que a questão levantada será abordada e 
encaminhada. 

07 
Dr. Rodrigo 

Sanches Garcia  
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Como será realizada a educação 
ambiental para coparticipação da 
população? 

- 

Não 
(A reivindicação será 
contemplada nas etapas 
posteriores) 

O Produto 3 refere-se aos Programas e Ações que 
deverão ser desenvolvidos para atingir os objetivos 
que serão elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Portanto, estas metodologias estarão detalhadas nos 
Programas de Educação Ambiental presentes no 
Produto 3. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de 
trabalho na PMC para elaboração do Plano 
Municipal de Educação Ambiental. 

08 
Dr. Rodrigo 

Sanches Garcia  
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Como será nesse sentido ensinado 
à população dispor 
adequadamente os resíduos? OBS: 
não há a divulgação adequada dos 
locais dos Ecopontos? 

Itens 6.3.2-6.3.5-6.3.7-6.3.8-
6.4.1-6.4.2 

Já  
Contemplado 

O Produto 3 refere-se aos Programas e Ações que 
deverão ser desenvolvidos para atingir os objetivos 
que serão elencados no Produto 2 – Prognóstico. 
Portanto, estas metodologias estarão detalhadas nos 
Programas de Educação Ambiental presentes no 
Produto 3. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de 
trabalho na PMC para elaboração do Plano 
Municipal de Educação Ambiental. 
A divulgação da localização dos Ecopontos em 
particular, está acessível na página institucional da 
PMC e poderá ser otimizada. 
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ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

09 
Sr. Sidney Roberto 

Morelli 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

 
A coleta dos resíduos sólidos nos 
órgãos públicos é separada em 
recicláveis e não recicláveis? Há 
esse tipo de educação ambiental? 
Os recicláveis são destinados as 
cooperativas? Se não por quê? 

Item 6.3.2 

Não 
(A reivindicação será 
contemplada nas etapas 
posteriores) 

Conforme já mencionado acima, as questões de 
otimização dos serviços de coleta seletiva e 
reciclagem de RSU em Campinas, serão objeto das 
próximas fases do trabalho. 

10 
Sr. Sidney Roberto 

Morelli 
 

COORD. 
SVDS 

Estão previstas só duas 
audiências? Esta e a final após o 
prognóstico. Não há interesse em 
se fazer uma prévia do andamento 
dos trabalhos? 

- 

Não 
(A reivindicação não se 
aplica ao texto do 
Diagnóstico). 

Pretende-se divulgar o Produto 2- Prognóstico assim 
que o mesmo for concluído, permitindo que a 
sociedade tenha mais tempo para se posicionar. Os 
canais de comunicação entre a comunidade e o 
Grupo de Trabalho do PMSB permanecem abertos, 
independente das audiências. 

11 
Sr. Sidney Roberto 

Morelli 
 

COORD. 
SVDS 

Comentário: está desmatando-se 
a APA e equalizando o verde com a 
região sudeste. 

- - 

Quanto à APA, o trabalho da SVDS é de ampliar as 
áreas verdes do município e que o Plano Municipal 
de Saneamento Básico é mais uma ferramenta para 
permitir isso, diminuindo as desigualdades no 
sentido de nivelar pela qualificação, e não o 
contrário. 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

12 Sr. Filipe 
 

ESGOTO 
SANASA 

Existe uma tese de doutorado defendida 
no Instituto de Química da UNICAMP que 
aponta a presença de hormônios 
femininos em quantidade 
exacerbadamente maior que o 
recomendado, bem como outras 
substâncias na água em diversos pontos 
do município. 88% do esgoto é tratado, 
mas qual a eficiência deste tratamento? 
Quem controla a veracidade destes 
dados? Por que este fator eficiência não 
consta do diagnóstico? 

- Não 

O problema dos hormônios é de ordem mundial. 
Representantes da SANASA estiveram recentemente 
na Holanda, onde foram informados que lá há a 
mesma preocupação. A SANASA está preocupada 
com a situação e em parceria com a UNICAMP está 
fazendo a utilização de ozônio para a desinfecção da 
água. Se os estudos tiverem êxito a SANASA será 
pioneira em utilizar esse sistema no Brasil. No 
entanto, trata-se de composto ainda não legislado 
nem no Brasil, nem no exterior, portanto sem dados 
científicos para afirmar “em quantidades 
exacerbadamente maior que o recomendado”. O 
projeto piloto baseado no tratamento por ozônio como 
desinfetante primário esta sendo desenvolvido nas 
instalações das ETAs 3 e 4 em parceria com o Instituto 
de Química e Faculdade de Engenharia Civil ambas 
da UNICAMP 
 A eficiência do tratamento da água é controlado pela 
CETESB, uma vez por mês. Quem controla e monitora 
a qualidade da água distribuída para a cidade de 
Campinas é a Secretaria de Estado da Saúde através 
da Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa – Centro 
de Vigilância Sanitária, cumprindo a Resolução 
Estadual SS 65 de abril de 2005, para o atendimento 
da Portaria nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011. Com 
relação à eficiência de tratamento das ETEs em 
operação, salienta-se que todas as unidades possuem 
monitoramento constante fiscalizado periodicamente 
pela CETESB e atendem em sua totalidade a 
legislação que padroniza o lançamento de efluentes 
em corpos d’água (art.18 do Decreto Estadual nº 8468 
de 1976). 

13 

Sr. Luis Antônio 
Iaia 

 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Como punir os desobedientes que jogam 
dejetos em geral e entulhos da construção 
civil pelas esquinas da cidade. Os 
entulhos referem-se a porções menores 
que o volume de meia caçamba 
descartados por diaristas e população. 
Como vamos multar os infratores sendo 
que 50% ou mais são pobres? 

Item 6.3.4 

Não 
(A reivindicação 
não se aplica ao 
texto do 
Diagnóstico). 

Foi esclarecido que há um Decreto que regulamenta a 
Lei Municipal 14418/2012, em fase final de tramitação 
na Prefeitura, que contempla a punição para os 
infratores. 
Além disso, o gerador do RCC deve ser obrigado a 
dar o destino correto e ao aprovar um 
empreendimento na Prefeitura deve apresentar 
apontar esse local de descarte. Foi ressaltado também 
que a questão do pequeno gerador de RCC é 
problemática e que Campinas tem 9 Ecopontos para 
esta finalidade, mas é preciso que sejam aumentados. 
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ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

14 Sr. Ari Fernandes 
 

ESGOTO 
SANASA 

Por que estão previstas duas ETES 
- Bananal e Monte Belo - 
em áreas próximas e de baixa 
densidade demográfica? 

- 

Não 
(A reivindicação não se 
aplica ao texto do 
Diagnóstico). 

Ainda serão feitos estudos para ver a real viabilidade 
da construção das duas estações de tratamento ou 
se será necessária apenas uma. 

15 
Sra. Emília Wanda 

Rutkowisk 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Qual o papel das 13 cooperativas 
de catadores de materiais 
recicláveis no manejo dos resíduos 
sólidos de Campinas? Por que elas 
não foram mencionadas no 
presente diagnóstico? 

Item 6.3.2 

Não 
(A reivindicação será 
contemplada nas etapas 
posteriores). 

Conforme já mencionado acima, as questões da 
necessária otimização dos serviços de coleta 
seletiva e reciclagem de RSU em Campinas, serão 
objeto das próximas fases do trabalho. Esclareceu-
se, também, que no PMGIRS publicado em 2012, a 
abordagem das cooperativas  está detalhada. 

16 
Sr. Alexandre A. 

Ceccom 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Por que não se fala como meta a 
proposição da ampliação da coleta 
seletiva para os próximos 20 anos 
através das cooperativas onde 
entra a seletiva? Com a 
participação das cooperativas? Já 
que nos mais de 20 anos de taxa 
de lixo nenhum recurso dessa taxa 
foi destinado às cooperativas 
existentes que destinam mais de 
450 toneladas/mês de resíduos 
urbanos. 

Item 6.3.2 

Não 
(A reivindicação será 
contemplada nas etapas 
posteriores) 

Conforme já mencionado acima, as questões da 
necessária otimização dos serviços de coleta 
seletiva e reciclagem de RSU em Campinas, serão 
objeto das próximas fases do trabalho. 

 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE 
ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

17 
Sr. Reginaldo 

Miranda Almeida 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Para melhorar as 14 cooperativas 
precisamos de infraestrutura (galpões, 
equipamentos), uma conscientização da 
população e do Poder Público. Temos 
que ser contratados (Lei 11.445/07) com 
dispensa de licitação. Tudo deve ser 
planejado para agir e funcionar junto 
com os catadores, porque com certeza 
faz a diferença aceite ou não. Assim a 
situação e os dados vão mudar! 

Item 6.3.2 

Não 
(A reivindicação será 
contemplada nas etapas 
posteriores) 

Conforme já mencionado acima, as questões da 
necessária otimização dos serviços de coleta 
seletiva e reciclagem de RSU em Campinas, 
serão objeto das próximas fases do trabalho. 

 

18 
Sra. Emília Wanda 

Rutkowisk 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Só o “manejo de resíduos sólidos” não 
foi apresentado de forma 
geoespacializada, não consideraram 
esta situação um entrave para avaliação 
do saneamento no território campineiro? 

 

O Mapa 19, do Anexo do 
Diagnóstico do PMSB – 
Campinas, apresenta os Pontos 
de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos, que 
englobam: as cooperativas de 
materiais recicláveis; os Locais 
de Entrega Voluntária; e o 
Complexo Delta (Aterro). 

Já 
Contemplado 

 
Foi esclarecido que o diagnóstico apresentado foi 
apresentado tendo como base as informações 
disponíveis nas secretarias e departamentos. 
Trata-se de um processo dinâmico, na busca de 
melhorias contínuas, ou seja, as reivindicações 
serão consideradas. 
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Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos 
capítulos do Diagnóstico do PMSB de Campinas, podendo ser: 
Coordenação - SVDS 
Água 
Esgoto 
Resíduos Sólidos 
Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do diagnóstico do PMSB, referente à área temática, que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no Diagnóstico; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no Diagnóstico do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações 
para o PMSB de Campinas. 
 

FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 30/07/2013 - PRODUTO 1: DIAGNÓSTICO 
INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ORAIS MANIFESTADAS NA AUDIÊNCIA 

 
 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

01 Sr. Sidney Morelli 
 

O PMSB tem que estar pronto até 
dezembro. Se o plano de 
resíduos - PGIRS estará incluído 
no PMSB e considerando que no 
ano passado ele (PGIRS) não foi 
concluído, terá revisão ou ficará 
do jeito que está? Quando a 
revisão do plano de resíduos será 
realizada? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU - Já Contemplado 

O PMGIRS elaborado pela 
municipalidade foi publicado em 
agosto/2012, com previsão de revisões 
anuais. 
No entanto, com a elaboração do 
PMSB, consideramos que esta revisão 
já está sendo executada. Além disso, 
ressalta-se que a revisão do PMSB em 
períodos inferiores ao máximo 
preconizado legalmente é adequada e 
aceitável, tendo em vista a dinâmica 
necessária ao processo. 

02 Sr. Sidney Morelli Comenta que as escolas são 
locais de difusão de educação. 

COORD. 
SVDS - 

Não 
(Será contemplado 
no P3 –Programas, 
Projetos e Ações) 

 
 
O Produto 3, refere-se aos Programas 
e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos 
que serão elencados no Produto 2 – 
Prognóstico. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 
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ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

03 
Dr. Rodrigo 

Garcia 
 

Quanto à poluição difusa que 
vem com as águas das chuvas e 
são lançadas diretamente nos 
corpos hídricos. O que fazer para 
impedir essa contaminação? 

DRENAGEM 
SEINFRA  Sim 

Nessa fase de diagnóstico, podemos 
apenas deixar registrado que a PMC 
não tem um Programa de Controle de 
Poluição Difusa  e acreditamos que só 
teremos condições técnicas de pensar 
nesse programa  após  o 
equacionamento do monitoramento 
hidrológico.  
Além disso, para as bacias urbanas, 
isso se torna extremamente difícil, 
tendo em vista as características 
hidráulicas dos cursos d’água urbanos.  
No entanto, reforçamos que de forma 
indireta, estaremos contribuindo nesse 
contexto, através do controle de 
erosões e assoreamentos, da correta 
disposição dos resíduos da construção 
civil e da pavimentação de vias no 
município. 

04 
Dr. Rodrigo 

Garcia 
 

Quanto a educação ambiental, 
como os adultos serão educados 
para cumprirem as normas para 
disposição do lixo corretamente? 

COORD. 
SVDS  

 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

- 

Não 
(Será contemplado 
no P3 –Programas, 
Projetos e Ações) 

O Produto 3 refere-se aos Programas 
e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos 
que serão elencados no Produto 2 – 
Prognóstico. 
Portanto, estas metodologias estarão 
detalhadas nos Programas de 
Educação Ambiental presentes no 
Produto 3. 
Ressalta-se que atualmente, existe um 
grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 

05 Dr. Rodrigo 
Garcia 

Comentou sobre a divulgação 
dos ecopontos e a dificuldade de 
localizá-los no site da Prefeitura. 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Itens 6.3.2-6.3.5-6.3.7-6.3.8-
6.4.1-6.4.2 Já Contemplado 

A divulgação da localização dos 
ecopontos está disponível ao acesso 
do público geral, na página institucional 
da PMC e poderá ser otimizada. 
 
 
 
 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

06 
Dr. Rodrigo 

Garcia 
 

A composição gravimétrica está 
adequada às localizações das 
cooperativas? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

 
- Não 

A definição de localização das 
Cooperativas dentro do município de 
Campinas não obedeceu estes 
critérios por se tratar de um processo 
dinâmico. 
No entanto, estas identificações 
poderão ser levantadas na medida da 
evolução e revisões do PMSB, para a 
adoção das medidas corretivas 
pertinentes. 
 

07 Sr. Ari Fernandes 
 

Criticou a falta de espacialização 
do Plano Diretor da Cidade, já 
que não consta no referido Plano, 
as linhas de expansão/tendências 
de crescimento, aumento de 
densidade, etc. 

COORD. 
SVDS - 

Não 
(Será contemplado 

no P2 –
Prognóstico, no 
item de Estudo 
Populacional). 

Quanto as contribuições ao Plano 
Diretor de Campinas – PDC, as 
mesmas serão bem vindas na revisão 
do referido Plano, que ocorrerá em 
2016.  

08 Sr Ari Fernandes 
 

Pediu um compromisso referente 
ao georreferenciamento das 
nascentes como condição para o 
plano de drenagem.  
Questionou a elaboração do 
plano, sem o cadastramento das 
nascentes e a falta de 
hierarquização dos corpos 
d'água.  

COORD. 
SVDS  - 

Não 
(Será contemplado 

nas revisões do 
PMSB). 

Em 2012, a Secretaria do Verde 
concluiu um projeto das nascentes do 
alto Cabras, intitulado “APA de 
Campinas: Situação dos recursos 
hídricos da Bacia do Ribeirão das 
Cabras: identificação, caracterização e 
georeferenciamento dos açudes, 
poços, represas e da nascentes da 
sub-bacia do Alto Ribeirão das 
Cabras”, financiado com recursos do 
FEHIDRO.  
Pretendemos estender essa ação 
prioritariamente para as bacias 
hidrográficas da APA e depois difundi-
las para outras do município. O 
referido projeto pode ser consultado 
através do link.  
 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo
/meio-ambiente/estudos-projetos.php.  
 
Além disso, A Secretaria de 
Planejamento está prevendo um novo 
voo para elaboração da base 
cartográfica atualizada. 
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ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

09 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Quanto ao controle de esgoto 
hospitalar, como é feito? 
Há controle nas ETEs? 

 

ESGOTO 
SANASA - Não 

 

A SANASA tem rotina de análise das 
redes coletoras, antes e depois da 
ETE.  Ressaltou que presta um 
tratamento eficiente de água e tem se 
preocupado em melhorar a eficiência 
das ETEs já que seu número foi 
reduzido de 2001 pra cá. 
Além disso, afirmou que a SANASA se 
preocupa com a região metropolitana e 
não só com a cidade de Campinas, 
lançando água mais limpa pros 
municípios a jusante.  
Complementarmente, todas as 
estações de tratamento da SANASA 
possuem um sistema de controle e 
monitoramento do afluente e do 
efluente da ETE de modo a verificar a 
eficiência de remoção de todos os 
parâmetros previstos em Lei. Inclusive 
faz o monitoramento dos corpos 
d’água em pontos a montante e 
jusante do lançamento das ETEs.  
Os efluentes lançados em rede, que a 
SANASA recebe em suas estações, 
possuem características domésticas ou 
que se enquadrem no art.19A do 
decreto estadual 8468 de 1976. 
Já com relação à autorização e 
fiscalização, é função da CETESB – 
Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo verificar se os 
empreendimentos lançam seus 
efluentes na rede coletora de esgoto 
dentro dos padrões exigíveis.  
Considerando que os hospitais são 
empreendimentos passiveis de 
licenciamento ambiental, cabe à 
CETESB autorizar o lançamento do 
efluente em rede ou solicitar uma 
unidade interna de tratamento. No que 
cabe a SANASA, esta trata todo o 
efluente que chega às estações de 
tratamento de esgoto com eficiência e 
devolve um efluente menos impactante 
aos corpos d’água. 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

10 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Quais são as alternativas 
locacionais, caso o delta B for 
indeferido pelo 4º COMAR? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU - Não 

Foi esclarecido durante a audiência 
que o IV COMAR tem se manifestado 
acerca de lixões e aterros sanitários, 
como focos potenciais de atração de 
aves, conforme aborda a Portaria 256 
referente ao assunto. No tocante a 
uma usina de reciclagem-
compostagem-tratamento de RSU, o IV 
COMAR informou durante reunião com 
a PMC que não tem manifestação 
definida a respeito, fato que será 
objeto de consulta específica àquele 
comando aéreo, pois esta deverá ser a 
concepção prevista para a 
continuidade de operação do 
Complexo Delta, em atendimento à 
PNRS.  

11 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Solicitou anexar os TACs do Delta 
A decorrentes do passivo 
ambiental ao Diagnóstico. 

RESÍDUOS 
SSP/DLU Itens 6.4.5 e 6.4.6 Já contemplado 

Foi citado que o TAC foi objeto de 
solicitação de revisão à CETESB, que 
ainda não se manifestou sobre o 
assunto. 
De todo modo, as devidas inserções 
deverão ser feitas nos respectivos itens 
citados. 

12 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Numa PPP, os inertes serão 
integrados ou tratados à parte? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU - Não 

Foi esclarecido que a modelagem da 
PPP que tratará das questões dos 
resíduos sólidos em Campinas 
encontra-se em fase de discussão e 
que a questão levantada será 
abordada e encaminhada. 

13 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Quais as deficiências do contrato 
de resíduos sólidos vigente? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

 
 
 
 
 

Item 6.6 
 
 
 
 
 

Já contemplado - 
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ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE REIVINDICAÇÃO ÁREA 

TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 
ACEITE NO 

DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

14 
Sr. Carlos 
Alexandre 

 

Sugestão: Em São Paulo se 
criaram 5 grupos de trabalho 
(Grupo de Educação Ambiental e 
Comunicação; Coordenação e 
Reelaboração do Plano – 
participação da Sociedade; 
Coleta Seletiva Solidária; 
Resíduos de Construção Civil; 
Grupo de Normativas) para 
debater a proposta final do 
diagnóstico. Por que não fazer o 
mesmo aqui, já que estes grupos 
garantem o processo participativo 
da sociedade? 

COORD. 
SVDS - 

Não 
(A reivindicação 
não se aplica ao 

texto do 
Diagnóstico). 

 
 

A sugestão é muito interessante. 
Ressalta-se que a SVDS apoia esta 
iniciativa e concorda que estes grupos 
de trabalho podem colaborar com a 
participação social. Porém, os referidos 
GT devem ser organizados pela 
sociedade civil e podem ser 
viabilizados pelos Conselhos 
Municipais. 

 

15 Sra. Graciela 

Moradora da bacia do Anhumas. 
Comenta sobre a enchente de 
2003, e que foram solicitados 
vários estudos naquela época. 
Expõe que é necessária uma 
linguagem didática para a 
população participar, ressalta as 
dificuldades  em implementar 
ações nas escolas.  
No entanto, faltou encaminhar as 
propostas citadas na Audiência. 

DRENAGEM 
SEINFRA - Não 

 

Estamos desenvolvendo um trabalho 
técnico, sobre o qual justifica-se o uso 
de uma linguagem técnica.  
Contudo, estaremos avaliando a 
possibilidade de elaborar material mais 
didático para a população. 
A solicitante não encaminhou as 
propostas mencionadas na audiência. 

16 Sr. Gandolf 
 

Questiona sobre o problema dos 
efluentes de Viracopos e o 
descarte de produtos perigosos. 
Solicita detalhar esse último. 

ESGOTO 
SANASA 

 
- Nâo 

 

Atualmente, o efluente é tratado pelo 
próprio Aeroporto e foi assinado um 
protocolo de intenções em que a 
SANASA poderá assumir o tratamento 
mediante contrapartida financeira da 
Empresa Concessionária do Aeroporto. 
Além disso, foi assinado um protocolo 
de intenções entre o Aeroporto e a 
SANASA, destinando as águas de 
reúso para várias atividades. 
 

 

ITEM 
NOME DO 

MANIFESTA
NTE 

REIVINDICAÇÃO ÁREA 
TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA 

17 Sr Gandolf 
 

Comenta sobre a mistura da coleta 
seletiva (uso no passado de 
caminhões inadequados) e que 
coleta seletiva e educação andam 
juntas. 

RESÍDUOS 
SSP/DLU Item 6.3.2 

Não 
(Será contemplado no 

P3 –Programas, 
Projetos e Ações) 

Conforme já mencionado acima, as 
questões de otimização dos 
serviços de coleta seletiva e 
reciclagem de RSU em Campinas, 
serão objeto das próximas fases do 
trabalho. 

18 Sr Gandolf 
 

Qual o Plano C, caso o aterro delta B 
não seja aprovado? Seria o ESTRE 
de Paulinha? 

RESÍDUOS 
SSP/DLU - Não 

Foi esclarecido que a 
municipalidade tem como meta a 
continuidade de operação do 
Complexo Delta, em conformidade 
com os requisitos legais da PNRS.  
Eventuais transbordos e/ou  
transferências de resíduos para 
outros locais, na impossibilidade de 
continuidade de operação do 
Complexo Delta, deverão obedecer 
todas as normas e requisitos 
técnicos, administrativos e legais 
vigentes, aos quais a administração 
pública está sujeita. 

19 Sr. Hugo  

Comenta sobre a Política Estadual 
de Educação Ambiental e o 
Programa de Educação Ambiental 
Municipal, que está em andamento.  

COORD. 
SVDS - 

Não 
(Será contemplado no 

P3 –Programas, 
Projetos e Ações) 

 
 
O Produto 3 refere-se aos 
Programas e Ações que deverão 
ser desenvolvidos para atingir os 
objetivos que serão elencados no 
Produto 2 – Prognóstico. 
Portanto, estas metodologias 
estarão detalhadas nos Programas 
de Educação Ambiental presentes 
no Produto 3. 
Ressalta-se que atualmente, existe 
um grupo de trabalho na PMC para 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação Ambiental. 
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ITEM NOME REIVINDICAÇÃO ÁREA 
TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

20 Sr. Tiago Lira  
 

Quais as mecanismos ou medidas de 
controle para evitar se utilizar os rios 
como transporte de esgoto para as 
estações de tratamento de Água?  
Questionou sobre pontos de 
rompimento de rede de esgoto (Jd. 
Vovô) e poluição dos corpos d'águas, 
bem como sobre a existência dos 
TACs  da SANASA. 
A SANASA pretende fazer um 
relatório da situação ambiental 
(contabilidade ambiental) no 
diagnóstico? 

ESGOTO 
ÁGUA  

SANASA 
 
 

Com referência aos TAC’s, 
consultar página 123. 

 
Não 

A SANASA está buscando evitar a 
contaminação dos recursos 
hídricos e que a questão do esgoto 
no Jd. do Vovô deve ser pontual. 
Ressalta-se que a SANASA realiza 
os reparos mediante solicitação por 
meio do nº 08007721195. Rovério 
disse que existem 280 núcleos 
residências em APPS e não se 
pode simplesmente tirar essa 
população. 
Todas as obras implantadas da 
SANASA são licenciadas e quando 
necessário são estabelecidos 
TCRAs (Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental), os 
quais são cumpridos conforme 
cronograma estabelecido no 
mesmo. A Gerência de Meio 
Ambiente se dedica a ações e 
acompanhamentos das questões 
Ambientais da SANASA. 

 
 
Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos capítulos do Diagnóstico do 
PMSB de Campinas, podendo ser: 
Coordenação - SVDS 
Água 
Esgoto 
Resíduos Sólidos 
Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do diagnóstico do PMSB, referente à área temática, que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no Diagnóstico; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no Diagnóstico do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações para o PMSB de Campinas. 
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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 

INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ENCAMINHADAS PARA A SVDS  
REFERENTES AO PMSB – PRODUTO 1: DIAGNÓSTICO  

 
Solicitação enviada em 31/07/13, via internet, pelo Dr. Rodrigo Sanches Garcia - 4º Promotor de Justiça. 

 
ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 
PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

01 DRENAGEM 
(SEINFRA) 

Identificação dos pontos para 
controle da poluição difusa em 
águas pluviais, considerando 
que o artigo 3º, inciso I, alínea ‘d’ 
da Lei 11.445/07 considera com 
parte do saneamento básico a 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas assim 
consideradas como o conjunto 
de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção 
ou retenção para o 
amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e 
disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas 
urbanas. 

- 

Sim. 
Este questionamento 
será internalizado no 
Diagnóstico (versão 
revisada), através da 
complementação do 
mesmo. 

Nessa fase de diagnóstico, podemos apenas deixar 
registrado que a PMC não tem um Programa de Controle 
de Poluição Difusa e acreditamos que só teremos 
condições técnicas de pensar nesse programa após  o 
equacionamento do monitoramento hidrológico.  
Além disso, para as bacias urbanas, isso se torna 
extremamente difícil, tendo em vista as características 
hidráulicas dos cursos d’água urbanos.  
No entanto, reforçamos que de forma indireta, estaremos 
contribuindo nesse contexto, através do controle de 
erosões e assoreamentos, da correta disposição dos 
resíduos da construção civil e da pavimentação de vias no 
município. 

02 COORD. 
SVDS 

Revisão do Plano em prazo 
inferior ao máximo 
preconizado pelo art. 19, §4, 
considerando que as correções 
de rumo implicarão em dotações 
orçamentárias a serem incluídas 
na lei orçamentária anual. 
Também deve ser observado que 
inconsistências ou erros 
principalmente na área de 
Gestão de resíduos Sólidos e 
limpeza urbana geram toneladas 
de resíduos que podem ser 
dispostos inadequadamente. 

- 

Não. 
(As revisões serão 
discutidas no Relatório 
Final do PMSB e, 
posteriormente, no 
Projeto de Lei que 
aprovará as formas/ 
frequências das 
mesmas). 

 
 
Considerando a Lei Federal nº 11.445/07, artigo 19, 
parágrafo 4º, as revisões devem ser realizadas, no 
máximo, a cada 04 anos. Porém, existe uma proposta de 
indicadores de desempenho e monitoramento periódico 
das ações do PMSB. Portanto, a constatação de 
alterações significativas nestes indicadores poderão 
provocar (adiantar) as revisões. 

 
 

ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

03 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Educação ambiental da 
população (crianças, jovens e 
adultos) para disposição 
adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares e pequenas 
quantidades de Resíduos da 
Construção Civil. 

- 

NÃO 
(Será contemplado no 

P3 –Programas, 
Projetos e Ações) 

O Produto 3 refere-se aos Programas e Ações que deverão ser 
desenvolvidos para atingir os objetivos que serão elencados 
no Produto 2 – Prognóstico. 
Portanto, estas metodologias estarão detalhadas nos 
Programas de Educação Ambiental presentes no Produto 3. 
Ressalta-se que atualmente, existe um grupo de trabalho na 
PMC para elaboração do Plano Municipal de Educação 
Ambiental. 

04 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Publicidade efetiva para a 
população conhecer os locais 
de disposição adequada dos 
resíduos que permitem a 
logística reversa com agrotóxicos, 
pilhas e baterias, pneus, óleos 
lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens, lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio 
e mercúrio e de luz mista, 
produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes e pequenas 
quantidades de Resíduos da 
Construção Civil. Essa 
publicidade deveria ser 
preferencialmente no site da 
própria Prefeitura em link da 1ª 
página ou na página da 
Secretaria do Verde, observando 
que a deficiência dessa 
publicidade leva a disposição 
inadequada. 

Itens 6.3.2-6.3.5-6.3.7-6.3.8-
6.4.1-6.4.2 Já Contemplado 

A divulgação da localização dos ecopontos está disponível ao 
acesso do público geral, na página institucional da PMC e 
poderá ser otimizada. 

 

05 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Inserção adequada dos 
catadores na política municipal 
considerando os dispositivos 
legais previstos nos artigos 7º, 
inciso XII; 8º, inciso IV; 15, inciso 
V; 17, inciso V; 18, §1º, inciso II; 
19, inciso XI; 21, §3º inciso I; 33 
§3º inciso III; 36, §1º; 42, inciso 
III; 44, inciso II e artigo 50. 

Item 6.4.1 
NÃO 

Serão contemplados 
nas etapas posteriores. 

A modelagem referente à efetiva inserção e otimização da 
coleta seletiva no município será contemplada através de um 
programa específico nas etapas posteriores do PMSB, 
referentes ao Produto 3 de Programas, Projetos e Ações. 
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ITEM ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTO 1 DIAGNÓSTICO - 

PMSB 

ACEITE NO 
DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

06 DRENAGEM 
(SEINFRA) 

Controle da drenagem urbana 
com o planejamento de 
arborização urbana adequada. 
Há estudos que demonstram a 
importância da copa das árvores 
na retenção e retardamento do 
fluxo de água em chuvas. Esse 
item não foi abordado como 
auxiliar no controle da drenagem 
urbana. 

- 

NÃO. 
(Este questionamento 

será estudado nas 
etapas posteriores do 
PMSB – Prognóstico). 

Os estudos a que tivemos acesso demonstram a redução do 
volume precipitado que se transforma em escoamento 
superficial,porém em áreas de florestas  ou cerrado, ou seja, 
não em meio ambiente urbano.  
Outro estudo, elaborado com indivíduos arbóreos 
isolados,demonstrou que as reduções não são tão significativas 
a ponto de serem apontadas como medida de controle da 
drenagem urbana, até porque, esse estudo utilizou duas 
espécies de grande porte que para a arborização urbana, o que 
não é recomendado.  
De qualquer forma, o município dispõe de legislação específica 
que regulamenta a arborização urbana, especificando 100 
árvores por Km de passeio. Portanto, estaremos avaliando o 
assunto na fase de prognóstico.  

 
Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos 
capítulos do Diagnóstico do PMSB de Campinas, podendo ser: 
Coordenação – SVDS  
Água 
Esgoto 
Resíduos Sólidos 
Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do diagnóstico do PMSB, referente à área temática, que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no Diagnóstico; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no Diagnóstico do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações 
para o PMSB de Campinas. 
 

Links para os vídeos da 1ª Audiência Pública 
 

Os vídeos, referentes à 1ª Audiência Pública para a Discussão do Diagnóstico 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, são de autoria do Movimento 

Resgate o Cambuí. Os links estão dispostos a seguir: 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NBepFLf2OLM 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8Y7507VltUA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NubDFtdk3nM 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HZ5R9e_p53I 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KIWAfoIkZao 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HU7RimmPdDw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ANEXkBKVKCA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zhAmbQUgQ5U 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vgGqCIOR3o8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vgGqCIOR3o8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XgUpaNMz9lY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=I-NgBAkv_4o 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4i6e4Afy7oE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4i6e4Afy7oE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GnGv2yZxRms 
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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA A DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB  
 
Às 18h30min foi dado início aos trabalhos da 2ª Audiência Pública sobre o 

Plano Municipal de Saneamento Básico, realizada no Salão Vermelho da 

Prefeitura Municipal de Campinas. O Sr. Sérgio Pinheiro fez o cerimonial e 

convidou à mesa o Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento 

Sustentável (SVDS), Rogério Menezes, o vereador Luiz Carlos Rossini, 

presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, 

o Secretário Municipal de Planejamento (SEPLAN), Ulysses Semeghini, o 

Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Sebastião Canário, e a Presidente 

do Conselho da ARES-PCJ e Diretora da SVDS, Andréa Struchel. Após, 

saudou os presentes e passou a palavra para o Secretário Rogério Menezes. 

Este esclareceu os motivos dessa Audiência Pública e saudou a todos os 

presentes. Destacou que o PMSB foi elaborado por técnicos das Secretarias 

Municipais da Prefeitura de Campinas e da SANASA, o que causou economia 

de recursos públicos e otimização de processos internos, pois, geralmente, as 

Prefeituras pagam cerca de um milhão e meio de reais para a execução desse 

tipo de projeto, além disso, as informações primordiais para a execução dos 

trabalhos são de conhecimento dos técnicos das Prefeituras, que acabam 

fazendo parte dos trabalhos que as empresas privadas são pagas para fazer. O 

Secretário disse ainda que o conhecimento técnico do corpo de funcionários da 

Prefeitura de Campinas gerou um trabalho de alta qualidade. Ressaltou o 

cumprimento dos prazos previstos na legislação para a elaboração e conclusão 

do PMSB. Em seguida, passou a palavra ao vereador Rossini.  Este saudou a 

todos os presentes e apresentou o compromisso da Câmara Municipal com a 

causa ambiental, com a questão do aumento da captação de água no Sistema 

Cantareira, e com a questão da destinação correta dos resíduos sólidos entre 

outros tópicos ambientais de suma importância para garantir a qualidade de 

vida da população que vive em Campinas. Após, o Secretário Rogério passou 

a condução dos trabalhos para a Dra. Andréa Struchel, representante do 

controle social nesta feita. De início, ela saudou a todos e leu a convocação 

publicada no DOM em 11/10/2013 referente a esta Audiência Pública. Feita a 

finalização da leitura a Dra. Andréa convidou a Engª Sylvia Regina Domingues 
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Teixeira, da SVDS, para fazer uma breve exposição a respeito dos trabalhos. A 

Engª Sylvia utilizou-se de uma apresentação em power point para expor os 

“Produtos 2 e 3”, conforme previsto no cronograma do PMSB. O “Produto 4” 

será a finalização do trabalho, utilizando das contribuições que serão obtidas 

através da presente Audiência, desde que passíveis de serem internalizadas. 

Encerrada a apresentação a Dra. Andréa convidou o Engº Fernando Carbonari, 

da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), para fazer sua 

apresentação, também em power point, sobre a questão da Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. Ao citar que há um projeto de mecanização da 

coleta de lixo, houve manifestação por vários integrantes do movimento de 

catadores de recicláveis, que protestaram pela sua exclusão diante da 

mecanização. A Dra. Andréa tomou a palavra e lembrou que haverá durante a 

Audiência um momento oportuno para elaboração de perguntas, quando então 

o Engº Carbonari poderá explicar a questão da mecanização e dos catadores 

de recicláveis. Após, foi dada a palavra ao Engº Gustavo Prado, representante 

da SANASA para expor sobre Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário. Da mesma forma como os antecessores, o Engº Gustavo apresentou 

uma exposição em power point. Encerrada a apresentação a Dra. Andréa 

passou a palavra ao Engº Phillip Cardoso, da SVDS, para apresentar os 

trabalhos sobre Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, e convidou o 

Engº Renato de Camargo Barros, da Secretaria de Infraestrutura, para compor 

a mesa. A Dra. Andréa ainda informou aos presentes que a funcionária da 

SVDS, Maria Eugênia, já estava distribuindo as filipetas para que os 

interessados pudessem registrar as perguntas aos membros da mesa, as quais 

farão parte integrante desta Ata e de todo o trabalho final a ser produzido. O 

Engº Phillip então passou a falar sobre os objetivos e metas do trabalho, 

também através do power point. Uma vez concluída a apresentação, a Dra. 

Andréa passou a ler as perguntas efetivadas. A 1ª foi do Sr. Thiago Custódio, 

assessor do vereador Pedro Tourinho, que indagou: “como garantir o 

cumprimento da Lei nº 12.305 se a orientação de não geração e a priorização 

de contratação de cooperativas populares são esquecidas”? A 2ª foi do Sr. 

Jarbas José Piresque, que perguntou: “Em que momento o catador é incluído 

na mecanização da coleta seletiva”? O Engº Carbonari foi incumbido de 

respondê-las. Respondendo a 1ª pergunta afirmou que “A Política Municipal de 
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Resíduos Sólidos não hierarquiza uma atividade em detrimento de outra, por 

não serem excludentes e sim sequenciais. A reciclagem e a compostagem 

devem existir, assim como o reaproveitamento energético, cada um dentro de 

sua esfera técnica, de maneira sustentável. Todas as atividades serão 

realizadas de acordo com o preconizado na Lei Federal e dentro de seu espaço 

técnico de execução”. A 2ª resposta foi: “A mecanização a qual se faz 

referência no PMSB não é da coleta seletiva e sim da coleta convencional, ou 

seja, dos sacos de lixo destinados a esta, os quais devem sofrer segregação 

na origem e não conter recicláveis. Portanto, não há influência sobre o trabalho 

dos catadores de recicláveis. Além disso, o processo de reciclagem deve 

passar por um Programa de Educação Ambiental do cidadão, com respectiva 

segregação na origem e a coleta realizada separadamente, diferente da forma 

como vem sendo colocada. A Dra. Andréa então leu a 3ª pergunta, da arquiteta 

Rosana Bernardo, representante do Instituto Civitas, assim elaborada: “Com 

relação à coleta de esgoto para a região do Capivari, como se dará a 

implantação da rede prevista para 2017, considerando a questão de 

irregularidades das implantações dos loteamentos que remontam à década de 

50”? O Engº Gustavo apresentou a seguinte resposta: “Sobre as habitações 

irregulares na bacia do Capivari que remontam à década de 1950, em grande 

parte as obras já estão projetadas e os pontos críticos deverão ser estudados 

junto à Secretaria de Habitação (SEHAB) e COHAB, para a viabilização da 

regularização dos núcleos habitacionais e a implantação da coleta de esgoto 

nas áreas não atendidas”. Em seguida, passou a palavra para a pergunta oral 

da Professora Sílvia Graciela que perguntou como será escolhido o Grupo 

Técnico que terá tamanha responsabilidade. Dirigindo-se ao Engº Carbonari, 

disse que  não ficou clara a diferença de gari e catador para a gestão pública, 

necessitando maiores esclarecimentos. Como fica a questão da mecanização 

da coleta e da inclusão social do catador, como ser humano e cidadão 

participante do processo de gestão? Perguntou também como serão feitas as 

limpezas dos bueiros se a Prefeitura Municipal não passa a draga no Ribeirão 

Anhumas. Ainda perguntou qual o critério de diálogo? Responder perguntas via 

internet, Diário Oficial? E finalmente questionou se foram consideradas as 

propostas discutidas nas Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais de 

Meio Ambiente na elaboração do PMSB? A resposta foi dada pela Engª Sylvia, 
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com o seguinte teor: “Na elaboração do Decreto será proposto que permaneça 

o mesmo grupo técnico de elaboração do PMSB até que se promulgue a Lei, 

que instituirá a Política Municipal de Saneamento Básico. Esse grupo é 

representado por técnicos internos que serão responsáveis pelo 

acompanhamento do PMSB, o que não significa que a sociedade não possa 

participar, por meio dos Conselhos. No entanto, há necessidade de um grupo 

contínuo para a compilação e sistematização das informações das diversas 

áreas/prestadores de serviço, a fim de que os assuntos sejam discutidos e 

publicizados. Um das dificuldades durante a elaboração do PMSB foi reunir os 

técnicos responsáveis pelos diferentes serviços, já que as atribuições destes 

não são exclusivas para as questões de Saneamento Básico. Por esse motivo, 

a estratégia adotada foi a compilação de dados, elaboração de produtos 

técnicos, realização de reuniões e a disponibilização dos produtos via internet 

ao público. Quanto à forma de diálogo não ser válida, há discordância sobre o 

assunto. Sugere-se que uma das funções das reuniões ordinárias dos 

Conselhos poderia ser incluir em suas pautas, as discussões referentes ao 

PMSB no sentido de formular propostas ao grupo técnico, promovendo a 

organização da sociedade. Ressalta-se que, diante da disponibilidade de 

recursos humanos e de mídia, foi o possível a ser executado. Além disso, 

acredita-se que em princípio o grupo técnico será formado pelos mesmos 

integrantes da elaboração do PMSB, ou um grupo mais reduzido para 

acompanhar efetivamente a execução do Plano, ou até mesmo um grupo maior 

com reuniões esporádicas para discutir as ações, a ideia ainda não está bem 

definida. Em suma, o que se propõe é que haja a criação de um grupo de 

acompanhamento contínuo. Após foi dada a palavra ao Sr. Armando Otaviano 

Júnior que se manifestou citando que  “durante a 4ª Conferência Nacional de 

Meio Ambiente – sobre a temática de Resíduos Sólidos – foram discutidas a 

remuneração dos catadores, o protesto à incineração, enquanto a PMC não 

deixa claro qual a tecnologia que será adotada no município. Outras propostas 

discutidas durante a Conferência foram o pagamento pela execução do serviço 

de coleta seletiva pelos catadores de Cooperativas/Associações e a garantia 

da capacitação profissional da categoria.  Em seguida foi dada a palavra ao Sr. 

Jarbas José Pires que leu um texto criticando o Governo Municipal que está 

deixando de atender os interesses dos catadores de recicláveis. Questionou 
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sobre a inclusão social dos catadores, a remuneração por seus serviços, a 

disponibilização de equipamentos para as Cooperativas, as tecnologias a 

serem empregadas na gestão dos resíduos, o veto à firmação de uma PPP, a 

transparência na tomada de decisões para a formulação de uma proposta 

conjunta sobre a problemática de resíduos sólidos em Campinas. Solicita a 

inclusão de 01 representante dos catadores na comissão de elaboração do 

PMSB. Após, a palavra foi dada à Sra. Maria Celeste Piva, que leu 11 diretrizes 

que alega que o PMSB não contemplou. Disse que “não são considerados os 

princípios e diretrizes da PNRS na proposta de PMSB de Campinas. Propôs 

que a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos saia do escopo do PMSB e que 

essa proposta seja decidida por votação, para que ocorra de fato a inclusão 

dos catadores e  da sociedade civil na elaboração do PGIRS.  Questionou se 

outros recursos, que não sejam de origem federal, estão previstos nas ações 

da SANASA e de drenagem, para que se desenvolvam atividades de educação 

ambiental. Disse estar indignada com o PMSB pelo fato de não serem 

consideradas as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Perguntou 

se os programas de educação ambiental serão contemplados nos projetos de 

Campinas com recursos financeiros que não sejam do Governo Federal. Após 

o Engº Carbonari teve a oportunidade de responder aos questionamentos que 

lhe foram dirigidos, alegando que “na planilha de orçamento, existe previsão de 

investimento/ações/metas para a coleta seletiva, ou seja, ela não está 

ameaçada pela mecanização da coleta convencional. O que deve ser 

destacado é a necessidade de um Programa que aumente a eficiência da 

Coleta Seletiva através da segregação na origem, o que passa pela Educação 

Ambiental – que também está contemplada no PMSB. Em nenhum momento a 

municipalidade exclui a coleta seletiva dos outros Programas, que constituem 

os pilares da PNRS. Quanto à questão de incineração, em nenhum momento é 

feita menção desse termo no conteúdo do PMSB. O modelo de gestão adotado 

em Campinas se esgotou - pois se baseia na coleta simples, sem tratamento, 

disposição final direta no aterro e um índice baixíssimo de reaproveitamento de 

recicláveis (2%), e a gestão pública reconhece isso. Além disso, os modelos 

econômico-financeiro e tecnológico serão discutidos no projeto do CIVAR e de 

forma alguma irão excluir a reciclagem e a compostagem. Ressalta-se que 

como apresentado nas planilhas, a meta de coleta seletiva é sair dos 02% e 
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atingir os 30% de recicláveis, o que torna claro que não há exclusão da 

reciclagem no modelo de gestão proposto”. Em seguida o Engº Gustavo 

respondeu que “todas as obras descritas no PMSB preveem um percentual de 

investimento para as ações sociais, através do Programa SANASA na 

Comunidade, com ações de educação ambiental, que já atingiram cerca de 

30.000 pessoas. Ainda é pouco, devido à dificuldade de mobilizar um grande 

número de pessoas, no entanto, com o tempo é esperado que se atinja uma 

população maior. Acredita-se que, se de cada 10 cidadãos, pelo menos 05 

forem atingidos positivamente, a conscientização ambiental estará sendo 

promovida”. Na sequência, a Dra. Andréa leu as três perguntas escritas da Sra. 

Maria Celeste Piva, quais sejam: “Por que foram desconsiderados, na 

elaboração do PMSB, os onze princípios da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos”? “Por que as metas e prazos estão tão genéricos, principalmente 

quando se coloca para as metas o termo contínuo”? “Por que a Secretaria de 

Trabalho e Renda não fez parte da comissão de trabalho para elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico”? Em seguida, foi dada a palavra à 

Sra. Emília Rutkowski que se referiu à espacialização das informações e que a 

maioria dos dados e mapas ainda sejam apresentados no formato de tabelas. 

Reconheceu que sempre houve uma grande dificuldade em tratar as questões 

de drenagem das águas pluviais e questiona “por que a implantação de 

Parques Lineares apresenta meta imediata, enquanto a elaboração do PMRH e 

o Plano Diretor de Drenagem Urbana é de curto prazo? Seguindo essa ordem 

de execução, se houver alguma incompatibilidade, como as questões serão 

resolvidas? Por que não trabalhar primeiro na elaboração dos Planos? Apontou 

que a Conferência Municipal de Meio Ambiente não foi mencionada na 

elaboração do PMSB, tanto quanto as questões ligadas a trabalho e renda 

quanto ações de educação ambiental. O PMSB descreve que serão 

beneficiadas 12 Cooperativas - 04 a princípio e 08 sequencialmente. No 

entanto, Campinas tem 14 Cooperativas, quais foram as excluídas do processo 

e como se tomou essa decisão? Por que investir tanto na mecanização da 

coleta convencional, se a PNRS preconiza que a coleta seletiva deve ser 

incentivada e uma vem de encontro à outra? Qual o prazo para o atendimento 

de 100% de coleta seletiva? Foi observada a falta de propostas de ações 

voltadas para a logística reversa de resíduos sólidos? Foi observada a falta de 
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tratar a questão da região metropolitana na elaboração do PMSB, tendo em 

vista que o tema de resíduos sólidos não é um problema local? Quanto ao 

CIVAR, por que serão gastos R$ 300 milhões em um centro de valorização de 

resíduos que ainda não tem definida a tecnologia de tratamento a ser 

empregada? Apontou a falta de uma rota tecnológica para a resolução de todos 

os problemas apontados no diagnóstico dos resíduos sólidos, na elaboração do 

PMSB. A Engª Sylvia respondeu que “o fato de se gerar a proposta do PMSB 

não significa que tal Plano esteja perfeito e completo, dentro do prazo que foi 

estipulado, tanto na questão de detalhamento de informações, quanto nas 

ações, metas e orçamentos previstos para um horizonte de 20 anos. Já era 

previsto que haveria um Plano com “buracos” como foi dito, mas a intenção 

inicial foi sistematizar as informações até para conhecer melhor essas 

“lacunas”. Em nenhum momento pretende-se que as ações do Plano se 

encerrem com sua proposta e que sejam resolvidos todos os problemas num 

horizonte de 20 anos, para isso é proposto o grupo técnico que promoverá o 

acompanhamento contínuo no cumprimento das metas, detalhamento das 

ações, bem como decidirá a alocação de recursos. Hoje, é possível ver de 

forma sistematizada entre os quatro serviços, o quanto de recursos já se tem 

disponível e previsto, de forma a priorizar as áreas, nas quais serão atingidas 

mais pessoas e se promova um maior benefício. A ideia do plano é traçar 

diretrizes gerais e cabe a cada prestador de serviço detalhar as ações macro, 

para atingir as metas estipuladas. Por exemplo, existem ainda muitas 

propostas conceituais, como a do Programa de Educação Ambiental, a qual 

deverá estar ligada ao Plano Municipal de Educação Ambiental. Além disso, as 

ações devem ser integradas no sentido de otimizar a alocação de recursos e 

intervenções. A questão da Região Metropolitana ainda é uma lacuna, há 

poucas informações de como esses municípios irão crescer, sua população 

expandir e exercer influência sobre Campinas. No entanto, quanto maior a 

precisão no levantamento de dados das revisões do PMSB, maior será a 

eficiência no cumprimento das ações”. Após, foi a vez do Engº Carbonari 

responder. Ele disse que “ressaltava a dificuldade de se planejar num horizonte 

de 20 anos, questões que tratam de temas tão complexos como saúde pública, 

conforto da população, rotas tecnológicas, conflitos sociais, etc. Por isso, é 

fundamental que o PMSB seja revisado periodicamente - no espaço de tempo 
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mais curto possível - a fim de acompanhar a execução das ações. A previsão 

de custos do CIVAR pode a qualquer momento ser revista, de acordo com as 

rotas tecnológicas que se mostrarem mais viáveis para Campinas, seguindo o 

espírito de revisão que o próprio plano prevê. Com relação à questão da 

exclusão de duas cooperativas se comprometeu em revisar os dados que lhe 

foram passados, assumindo o compromisso de incluir todas cooperativas sem 

exceção, até porque isto foi uma determinação do Poder Público Municipal, que 

tem a meta de equipar e profissionalizar todas aquelas que estejam atuantes 

no município de Campinas. A Dra. Andréa passou a palavra à Sra. Laís Fraga. 

Esta afirmou que a incineração compete com a coleta reciclável dos catadores. 

Criticou veementemente a incineração do lixo. Apontou a inviabilidade da 

coexistência dos processos de queima de resíduos sólidos urbanos 

(incineração), reaproveitamento energético e reciclagem. E solicitou o 

reconhecimento da questão dos catadores no processo de gestão. A  Dra. 

Andréa recebeu um documento subscrito por acadêmicos, na maioria, 

professores da UNICAMP. Depois, a Dra. Andréa leu a pergunta do Sr. Roberto 

Harari, no sentido de que “existem vários métodos de saneamento sustentável 

(seco/sem água negra) seu saneamento básico produz água de reúso não é 

sustentável. Qualquer saneamento sustentável promove as praias fluviais. 

Como pode a própria SANASA fiscalizar a qualidade da água. O Engº Gustavo 

se manifestou discordando que o reúso não é sustentável, uma vez que 

viabiliza o reaproveitamento da água proveniente do tratamento de esgoto para 

um uso menos nobre, enquanto se reserva o uso de água potável para fins 

mais nobres. Tal ação também contribui para a melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos. Sobre a própria SANASA fiscalizar a qualidade de água, pela 

Portaria nº 2914, a SANASA atesta a qualidade de sua água por análises 

laboratoriais e está em processo de creditação do laboratório pelo INMETRO.  

Após, a Dra. Andréa leu as perguntas da Sra. Letícia Lopes Borges, a saber: 

Como fica a questão da ocupação de mata ciliar por residências, 

empreendimentos imobiliários, shopping centers? Vocês pretendem fazer o 

quê? A Engª Sylvia foi incumbida de respondê-las. Disse que: “sobre as 

ocupações irregulares em APP, são previstas ações integradas para impedir 

que empreendimentos/loteamentos avancem sobre essas áreas, dando-lhe 

uma função socioambiental ao integrá-las na área urbana, bem como garantir a 
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permeabilidade do solo e a manutenção de outras funções ambientais vitais. 

Quanto às ocupações irregulares, existem ações em conjunto com a Sec. de 

Habitação, também previstas no Plano Diretor, para remover moradores de 

áreas de risco e promover a conservação dessas áreas. Atualmente, existem 

três instrumentos utilizados para promover a conservação das Áreas de 

Preservação Permanente: os TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) das 

empresas que necessitam se regularizar, os TCAs (Termos de Compromisso 

Ambiental) para as empresas que estão em fase de licenciamento e o BAV 

(Banco de Áreas Verdes). A garantia de que as ações serão cumpridas, a 

longo prazo, será através do monitoramento das ações do PMSB para garantir 

a efetividade e continuidade do plano no horizonte de 20 anos. Nos casos de 

terceirização, a alternativa usual é embuti-las nos contratos, para que 

respeitem as ações previstas e aprovadas. O PL de Licenciamento (PLC 24/12) 

prevê incentivos para quem faz uso de dispositivos de captação de águas de 

chuva, tecnologias sustentáveis, práticas ambientais. Essas ações estarão 

detalhadas em um Decreto, o qual beneficiará o empreendedor que incluir tais 

dispositivos em seus projetos durante o licenciamento. Ressalta-se que a 

adoção dessas medidas não é uma obrigatoriedade, no entanto é uma forma 

de incentivar tais práticas, assim como no caso do gerenciamento dos resíduos 

da construção civil, que também se encontram abarcados nessa proposta. Em 

seguida foi dada a palavra ao Sr. Carlos Alexandre Silva, conselheiro do 

COMDEMA, que expôs que o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos 

não deveria estar inserido no PMSB já que o PGIRS ainda é insipiente. 

Destacou que não viu nada a respeito da coleta de resíduos de hospitais e 

similares. Propôs a separação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) do Plano Municipal de Saneamento Básico, devido ao seu 

planejamento incipiente; evitando que o PGIRS, que ainda deve ser discutido, 

seja aprovado mediante Decreto Municipal. Acrescenta ainda para se levar em 

consideração o impacto das decisões das Conferências Municipais de Meio 

Ambiente, já que refletem a posição da população sobre as temáticas 

abordadas. Solicitou que seja situada a questão do tratamento de resíduos 

químicos no PMSB. Questionou o detalhamento da questão dos passivos 

ambientais de Campinas. Sugeriu a criação de grupos de trabalho para a 

revisão dos PGIRS, que contemplem também a sociedade civil organizada, de 
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forma a integrar catadores, poder público, empresas e a sociedade em geral, 

no sentido de conciliar os interesses. Sugere que o projeto da rota tecnológica 

seja apresentado, discutido nos Conselhos através da Comissão de Resíduos, 

a fim de que estes possam colaborar na elaboração do PGIRS. Após, a palavra 

foi do Sr. Tiago Custódio que também defendeu a separação do Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos do PMSB, devido às incertezas tecnológicas; falta 

de cumprimento dos contratos firmados; ineficiência da educação ambiental; 

não há, dentro do orçamento, verbas destinadas para o incentivo do manejo 

adequado de resíduos sólidos nos domicílios; não foram cumpridas as ações 

previstas para equipar as Cooperativas; firmação da PPP deve ser amplamente 

debatida com a sociedade; necessidade de discussão de tecnologias sociais 

para a criação de redes que beneficiem os catadores; inviabilidade da 

construção de um Complexo de Valorização de Resíduos - que demanda verba 

e tempo em contrapartida, a promoção do incentivo à Educação Ambiental e 

capacitação das Cooperativas de Catadores; proposição de mais discussões, 

audiências públicas em defesa dos direitos de cada cidadão. Criticou a 

ausência de recursos públicos no orçamento de toda a PMC para a educação 

ambiental. Ressaltou que houve o compromisso por escrito do Governo 

Municipal atual de que não haverá incineração de resíduos em Campinas. 

Criticou os gastos milionários previstos para a construção de usinas de lixo, 

pois tais verbas poderiam ser aplicadas na educação ambiental, construção de 

barracões equipados para os catadores.  Na sequência o Sr. Fernando José 

Medeiros fez sua exposição. Ele questionou a inviabilidade da coexistência de 

mecanização x coleta seletiva e a opção pela PPP. Questionou a perda de 

espaço para debate dos quatro eixos de saneamento quando tratados em 

conjunto, principalmente quando se trata da questão de resíduos sólidos que 

age sobre o social. Questionou ainda o não pagamento pelos serviços 

ambientais prestados pelos catadores, devido aos custos que estes desoneram 

do poder público, decorrentes de seu trabalho. O Engº Carbonari respondendo 

aos questionamentos aduziu que: “a questão de resíduos de serviço de saúde 

está contemplada nos Produtos 1, 2 e 3. Aqueles originados de pequenos 

geradores e classificados como grupo A, são coletados pelo serviço municipal, 

os quais recebem destinação ambientalmente adequada. Já quanto aos 

grandes geradores, estes podem pagar para a PMC pelo tratamento e 
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disposição de seus resíduos ou optar por serviços particulares. Nesse sentido, 

considera-se que a situação do gerenciamento dos resíduos de serviço de 

saúde classe A esteja bem encaminhada. Para os resíduos de serviço de 

saúde classe B (químicos), há disponibilização de coleta para a demanda 

gerada nos espaços públicos, enquanto que para os outros geradores há a 

opção de terceirização. Ressaltou ainda que todas estas questões apresentam 

capítulo especial abordado no P2 e P3. Quanto à remuneração das 

Cooperativas, há conhecimento de que existe um processo em tramitação na 

PMC que passa por outras Secretarias (Trabalho e Renda, Assuntos Jurídicos, 

etc.). Destacou que essa remuneração deve respeitar ainda aos pré-requisitos 

de ordem legal das Cooperativas, devendo ser equacionado entre as 

Secretaria de Trabalho e Renda e as Cooperativas. Quando se fala em 

profissionalização dos catadores, não foram detalhadas todas as ações 

previstas para este Programa, no entanto esta ação está passível de 

mudanças. O investimento destinado às Cooperativas para a cobertura, a 

compra de equipamentos, etc., está previsto nas ações de planejamento”. Na 

sequência a Dra. Andréa leu as perguntas escritas do 4º bloco. A primeira foi 

da Sra. Nara Malta, que dizia: “gostaríamos de participar de uma reunião da 

Comissão Técnica para apresentar uma proposta para a gestão dos resíduos 

sólidos com inclusão dos catadores. É possível”? A 2ª filipeta lida foi da Sra. 

Daniele C. Mota, que propôs: “aprovar nessa plenária que as decisões técnicas 

sejam tomadas com participação dos catadores e da sociedade civil”. Depois, 

passou a palavra para o Sr. Eduardo Ferreira de Paula que criticou a ausência 

da educação ambiental no PMSB apresentado nesta data, eis que é 

fundamental para o desenvolvimento da coleta seletiva pelos catadores. 

Criticou ainda a incineração prevista no PMSB, que embora não tenha sido 

usado o termo “incineração” e sim outros nomes, é algo que deve ser evitado 

para prestigiar a coleta seletiva dos catadores. Sugeriu o investimento nas 

Cooperativas, a capacitação e a profissionalização dos catadores, tanto formais 

quanto informais. Depois foi a vez do Sr. Reginaldo Miranda de Almeida 

apresentar seu questionamento. Ele abordou a questão da coleta mecanizada 

que causa prejuízo aos catadores. Ele ainda apontou que sua Associação 

Renascer conta com 25 catadores e não dispõe de espaço físico para abranger 

os catadores das ruas. A Dra. Andréa então deu a palavra ao Sr. Felipe 
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Chagas, mas o mesmo já havia deixado o Salão Vermelho. Após a palavra foi 

passada à Sra. Emília Rutkowski que destacou a ausência de previsão de 

remuneração aos catadores de recicláveis pelos serviços ambientais prestados 

ao município. Perguntou se não há uma rota tecnológica definida, como foi 

possível direcionar grande parte do plano de investimento para o CIVAR? 

Disse que há pouco entendimento na atualidade sobre qual o modelo de 

gestão integrado de resíduos sólidos é mais adequado, portanto, não há 

condições para se firmar uma parceria público-privado (PPP) por um período 

de 20 anos. Às 21h30min, a Dra. Andréa prorrogou a sessão por mais 15 

minutos para as respostas deste 4º bloco. Com relação à 2ª pergunta, será o 

Grupo de Trabalho formado quem irá acompanhar todo o desenvolvimento do 

PMSB. Sobre a captação de águas pluviais destacou que há um projeto de lei 

de incentivos para quem utilizar a captação de águas. Já a respeito da 

participação de catadores no grupo de trabalho argumentou que houve ampla 

divulgação dos trabalhos junto aos Conselhos Municipais, ao Ministério 

Público, ao grupo do Orçamento Participativo, foi postado no site da SVDS e no 

Facebook, acreditando que houve sim divulgação maciça junto à sociedade, 

mas que poucas sugestões e manifestações foram recebidas. Após confirmou 

a possibilidade de haver uma reunião com o grupo de trabalho e os catadores 

de recicláveis conforme a solicitação da Sra. Nara. Depois a Dra. Andréa leu as 

perguntas que serão respondidas durante os próximos 15 dias pela equipe 

técnica que trabalha no PMSB. Uma é do Sr. Filipe Chagas que indaga: “o 

inciso X do art. 2º da Lei 11.445 traz um dos princípios fundamentais: controle 

social. Para esta lei, controle social é o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade (...) participações de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos 

de saneamento básico”. Se ater apenas a audiência pública, conforme a Lei, 

não trata-se de controle social. A Resolução nº 75, de 02/07/09 do Conselho 

das Cidades (Ministério das Cidades) estabelece que, em seu art. 2º, é dever 

do titular dos serviços o estabelecimentos de mecanismos de participação e 

controle social na gestão de saneamento, ou seja, nas atividades de 

planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de Conselhos 

das Cidades ou similar, com caráter deliberativo. Diferente do Conselho 

Municipal de Saneamento  consultivo contemplado pelo Plano. O próprio grupo 
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de trabalho técnico para elaboração do Plano não é composto por nenhum 

integrante da sociedade civil, vedamos mesmo a apresentação colegiada na 

figura dos Conselhos”. O Vereador Rossini registrou na filipeta o pedido para 

ser consignado  que a aprovação do PMSB não elimina a necessidade e 

urgência de revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Por final a Dra. Andréa informou que durante esses 15 dias a SVDS 

estará recebendo perguntas sobre este tema, seja pelo e-mail da SVDS, ou até 

mesmo pessoalmente. Às 21h45min foi encerrada a Audiência. Esta ata foi 

redigida pelo funcionário da SVDS Marcos Roberto Boni. 

 

Campinas, 26 de novembro de 2013. 

 

ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 
Presidente do Conselho de Regulação e Controle Social da ARES-PCJ 

 

ROGÉRIO MENEZES 
Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS 

 



116 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



117Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas



118 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



119Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas



120 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



121Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas



122 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



123Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas



124 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



125Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas



126 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas



127Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 12/11/2013 

SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 
P2: PROGNÓSTICOS, OBJETIVOS E METAS E P3: PROGRAMAS E AÇÕES  

INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ESCRITAS MANIFESTADAS NA AUDIÊNCIA 
 
 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

1 
 

Sra. Maria 
Celeste Piva 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Por que foi desconsiderado na elaboração 
do PMSB os onze princípios da PNRS?  - 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Não há concordância acerca deste comentário. Os 
princípios da PNRS foram considerados, já que o PMSB 
aborda a reciclagem, a compostagem e reaproveitamento 
de energia dos RSUs, o equacionamento dos passivos 
ambientais e as cooperativas de reciclagens, dentre 
outros.  

2 Sra. Maria 
Celeste Piva 

COORD. 
SVDS 

Por que as metas e prazos estão tão 
genéricas, principalmente quando se coloca 
para as metas – o termo contínuo? 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

    O termo “Contínuo” refere-se a uma meta que se inicia 
desde a fase de planejamento e permeia pelo horizonte 
de 20 anos de vigência do PMSB. 
 

3 Sra. Maria 
Celeste Piva 

COORD. 
SVDS 

Por que a Secretaria de Trabalho e Renda 
não fez parte da Comissão de Trabalho 
para elaboração do PMSB? 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Nós entendemos que a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, responsável pela gestão dos resíduos 
sólidos no município, seria a interface entre o Grupo de 
Trabalho e as demandas dos cooperados. Contudo, 
dentro do grupo permanente de acompanhamento do 
plano, a Secretaria de Trabalho e Renda será convidada 
a participar. 

 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

4 Sr. Filipe  
Chagas 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

A Lei nº 11.445/07 traz a possibilidade de 
regularização das cooperativas de 

reciclagem, assumindo seu papel dentro da 
coleta seletiva. Existe algum movimento no 

sentido a atender a legislação? 

PRODUTO 3: 
1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 

O PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA 

Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

    Sim. No caso da regularização das cooperativas, 
existe um Grupo de Trabalho que está realizando um 
diagnóstico das mesmas para posteriores adequações, 
visando qualificá-las para pleitear recursos a fundo 
perdido, além de habilitar as mesmas para contratações 
futuras, pelo poder público municipal, para os serviços de 
coleta seletiva e triagem dos resíduos recicláveis. 

5 Sr. Filipe  
Chagas 

COORD. 
SVDS 

O inciso X do art. 2º da Lei 11.445/07 traz 
um dos princípios fundamentais: Controle 
social. Para esta lei controle social é “o 
conjunto de mecanismos e procedimentos 
que garantem a sociedade (…) participação 
aos processos de formulação de políticas, 
de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico”. Se ater apenas a 
audiências públicas, conforme a lei, não 
trata-se de controle social. A resolução nº 
75 de 02/07/09 do Conselho das Cidades 
(Mcidades) estabelece que, em seu art. 2º, 
é dever do titular dos serviços o 
“estabelecimento de mecanismos de 
participação e controle social na gestão do 
saneamento, ou seja, nas atividades de 
planejamento e regulação, fiscalização dos 
serviços na forma de conselhos das cidades 
ou similar, com caráter deliberativo”. 
Diferente do Conselho Municipal de 
Saneamento consultivo contemplado pelo 
plano. O próprio grupo de trabalho técnico 
para elaboração do plano não é composto 
por nenhum integrante da sociedade civil, 
vedando a representação colegiada na 
figura dos conselhos. 

- 

NÂO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

    O Conselho de Regulação e Controle Social da ARES-
PCJ, Decreto Municipal nº 17.775/12, onde o 
COMDEMA, Lei Municipal nº 10.841/01, tem 
representação, será o responsável por essa função no 
município de Campinas. O Decreto Federal nº 7.217/10, 
que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/07, no seu 
artigo 34, inciso IV, cita o caráter consultivo do controle 
social.  
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ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

 

6 Sr. Felipe RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Por que a Prefeitura anuncia investimentos 
de 300 milhões, além de pagamentos por 

serviços prestados de tratamento e 
destinação de resíduos à iniciativa privada 

através de uma PPP, e não propõe uma 
dotação de recursos para estruturação das 

cooperativas de catadores, tampouco, o 
pagamento pelos serviços prestados por 

estas, que através do seu trabalho 
garantem uma destinação correta dos 

materiais, mais do que eficiente, humana? 

PRODUTO 3: 
1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 

O PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA 

Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

   O orçamento é um item do PMSB e deve ser 
devidamente abordado, como foi. Na questão dos RSUs, 
repetimos que: 
- a concepção técnica apresentada é BÁSICA e não 
detalhada, cabível neste atual momento. 
- esta concepção BÁSICA considerou as 3 premissas 
contidas na PNRS – reciclagens, compostagens e 
reaproveitamento energético. 
- o valor considerado é uma ESTIMATIVA referente a 
esta concepção BÁSICA. 
- o detalhamento deste modelo de gestão dos RSUs será 
devidamente discutido e detalhado no seu exato 
momento. 
 

 

7 Sra. Daniele 
Motta 

COORD. 
SVDS 

Aprovar nessa plenária que as decisões 
técnicas sejam tomadas com participação 

dos catadores e da sociedade civil. 
- 

JÁ 
CONTEMPLADO 

(Através das 
Audiências 
Públicas) 

   É importante ressaltar que, nos Produtos, foram 
apresentadas propostas para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico, que é totalmente passível de 
mudanças e revisões. Além disso, a sociedade civil foi 
convidada a participar do processo de elaboração do 
PMSB através dos Conselhos, Ministério Público, redes 
sociais, publicações no site. Inclusive, a Coordenadoria 
está aberta a sugestões de alternativas mais eficientes 
de comunicação com o público. 
   Desde a divulgação da primeira audiência (junho), a 
Coordenadoria esteve aberta para o recebimento de 
sugestões, ao passo que poucas contribuições 
chegaram. De forma que foram comunicados todos os 
meios pelos quais havia acesso. 
 

 

8 Sra. Nara Malta COORD. 
SVDS 

Gostaríamos de participar de uma reunião 
da Comissão Técnica para apresentar um 

proposta para a gestão dos resíduos sólidos 
com inclusão dos catadores. É possível? 

- 

SIM 
(Os canais de 

comunicação estão 
abertos e as 

reivindicações 
serão 

contempladas caso 
sejam pertinentes) 

   Sim. É possível entrar em contato para agendar uma 
reunião de exposição das contribuições sugeridas para o 
PMSB, vindo de encontro justamente com a ideia do que 
se espera do plano. Ressalta-se que os canais de 
comunicação e de atendimento sempre estiveram 
abertos, no entanto praticamente não houve procura. 
Inclusive, foi proposta em ofício específico ao 
COMDEMA, a discussão sobre a temática, a qual não 
houve retorno. 
 

 

 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

 

9 Sr. Thiago 
Custódio 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Como garantir o cumprimento da Lei nº 
12.305 se as orientações de não geração e 

a priorização de contratação de 
cooperativas populares são esquecidas? 

PRODUTO 3: 
1.1.2 PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Ação 5: Educação Ambiental - 

Incentivo à Não-Geração 
 

1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 
O PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA 
Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

  A Política Municipal de Resíduos Sólidos não 
hierarquiza uma atividade em detrimento de outra, por 
não serem excludentes e sim sequenciais. A reciclagem 
e a compostagem devem existir, assim como o 
reaproveitamento energético – cada um dentro de sua 
esfera técnica, de maneira sustentável. Todas as 
atividades serão realizadas de acordo com o 
preconizado na Lei Federal e dentro de seu espaço 
técnico de execução. 
 

 

10 Sr. Jarbas  
Pires 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Em que momento o catador é incluído na 
mecanização da coleta seletiva? 

PRODUTO 3: 
1.4.1. OTIMIZAR A COLETA E 
O MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
Ação 3: Mecanizar a coleta 

convencional Urbana 
 

1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 
O PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA 
Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

    A mecanização a qual se faz referência no PMSB não 
é da coleta seletiva e sim da coleta convencional, ou 
seja, dos RSUs coletados porta a porta (isentos de 
recicláveis segregados na origem), os quais são 
encaminhados à disposição final em aterro sanitário. 
Portanto, não há influência sobre o trabalho dos 
catadores de recicláveis. Além disso, o processo de 
reciclagem deve passar por um Programa de Educação 
Ambiental do cidadão, com respectiva segregação na 
origem e a coleta realizada separadamente, diferente da 
forma como vem sendo colocada. 
 

 

11 Sr. Roberto 
Harari 

ESGOTO 
SANASA 

Existem vários métodos de saneamento 
sustentáveis (seco/sem água negra). Se o 
saneamento básico produz água de reúso 
não é sustentável. Qualquer saneamento 

sustentável promove as praias fluviais. 
Como pode a própria SANASA fiscalizar a 

qualidade da água? 

PRODUTO 3: 
1.3.4. PROGRAMA PARA 

VENDA DE ÁGUA DE REÚSO 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Discorda que o reúso não é sustentável, uma vez que 
viabiliza o reaproveitamento da água proveniente do 
tratamento de esgoto para um uso menos nobre, 
enquanto se reserva o uso de água potável para fins 
mais nobres. Tal ação também contribui para a melhoria 
da qualidade dos recursos hídricos. 
   Sobre a própria SANASA fiscalizar a qualidade de 
água, na realidade quem faz a fiscalização é a Vigilância 
Sanitária que o faz, através de monitoramanto de laudos. 
Vale salientar ainda, que seguindo a Portaria nº 2.914/11 
do Ministério da Saúde, a SANASA atesta a qualidade de 
sua água por análises laboratoriais, sendo que o 
laboratório passa também por análises interlaboratoriais 
e está em processo de acreditação do laboratório pelo 
INMETRO, de acordo com os requisitos da norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17025. 
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ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

 

12 Sra. Rosana 
Bernardo 

ESGOTO 
SANASA 

Com relação à coleta de esgoto para a 
região do Capivari, como se dará a 

implantação da rede prevista para 2017 
considerando a questão de irregularidade 

das implantações dos loteamentos que 
remontam à década de 50? 

PRODUTO 3: 
1.3. PROGRAMA DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
1.3.2. SISTEMA DE COLETA E 

AFASTAMENTO 
3) Bacia do Rio Capivari 

JÁ 
CONTEMPLADO 

   Sobre as habitações irregulares na bacia do Capivari 
que remontam à década de 1950, em grande parte as 
obras já estão projetadas e os pontos críticos deverão 
ser estudados junto à Secretaria de Habitação (SEHAB) 
e COHAB, para a viabilização da regularização dos 
núcleos habitacionais e a implantação da coleta de 
esgoto nas áreas não atendidas. 

 

 
13 

 
Sra. Letícia 

Borges 

 
COORD. 

SVDS 

1) Como fica a questão da ocupação de 
mata ciliar por residências, 

empreendimentos imobiliários, shopping 
centers, vocês pretendem fazer o quê? 

2) Uma vez que a legislação demanda uma 
série de ações como a Prefeitura vai suprir 

essa demanda de trabalho, especialmente a 
longo prazo? Através de contratos de 

terceirizações? 

PRODUTO 3: 
1.1.3 PROGRAMA DE 

FISCALIZAÇÃO E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Ação 1: Fiscalização 
Ação 2: Licenciamento Ambiental 

Municipal - LAM 

JÁ 
CONTEMPLADO 

   Sobre as ocupações irregulares em APP, são previstas 
ações integradas para impedir que 
empreendimentos/loteamentos avancem sobre essas 
áreas, dando-lhe uma função socioambiental ao integrá-
las na área urbana, bem como garantir a permeabilidade 
do solo e a manutenção de outras funções ambientais 
vitais.  
   Quanto às ocupações irregulares, existem ações em 
conjunto com a Sec. de Habitação – também previstas 
no Plano Diretor - para remover moradores de áreas de 
risco e promover a conservação dessas áreas.  
   Atualmente, existem três instrumentos utilizados para 
promover a conservação das Áreas de Preservação 
Permanente: os TAC (Termos de Ajustamento de 
Conduta) das empresas que necessitam se regularizar, 
os TCA (Termos de Compromisso Ambiental) para as 
empresas que estão em fase de licenciamento e o BAV 
(Banco de Áreas Verdes). 
   A garantia de que as ações serão cumpridas a longo 
prazo será através do monitoramento das ações do 
PMSB para garantir a efetividade e continuidade do 
plano no horizonte de 20 anos. Nos casos de 
terceirização, a alternativa usual é embuti-las nos 
contratos, para que respeitem as ações previstas e 
aprovadas. 

 

DRENAGEM 
SEINFRA 

3) Vocês podem esclarecer melhor como 
vai funcionar e quais são os planos para 

captação de águas pluviais 

PRODUTO 3: 
1.5.4. CONSERVAÇÃO DO SOLO E 

CONTROLE DA EROSÃO 
Ação 8: Captação das Águas 

Pluviais 

JÁ 
CONTEMPLADO 

    Esta ação é caracterizada pela implantação de obras 
de infraestrutura para aumentar a captação e detenção 
das águas pluviais, a fim de amortecer os picos de 
vazão, promover a infiltração e, consequentemente, 
evitar a ocorrência de inundações e alagamentos em 
pontos críticos do município, durante o período das 
chuvas. 

 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

 

14 Anônimo - 
Eu era ex-dependente químico e a 

Cooperativa me resgatou para dentro da 
sociedade. 

- - -  

15 Sr. Vereador 
Rossini 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Que fique consignado que a aprovação do 
Plano Municipal de Saneamento não 

elimina a necessidade e urgência de revisão 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

- 

SIM 
(O questionamento  
será internalizado 
ao Produto 3 do 

PMSB) 

    A revisão do PMGIRS será realizada nos moldes 
previstos na Lei Federal 12305/2010. Nestes produtos P1 
a P3, uma revisão do mesmo já foi feita, em termos de 
diagnóstico, prognósticos, metas e ações. 

 

 
 
Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos 
capítulos do Diagnóstico do PMSB de Campinas, podendo ser: 
 Coordenação - SVDS 
 Água 
 Esgoto 
 Resíduos Sólidos 
 Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do P2: Prognósticos, Objetivos e Metas e/ou P3 Programas e Ações do PMSB, referente à área temática, 
que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no P2 e/ou P3; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no P1 e/ou P2 e/ou P3 do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações 
para o PMSB de Campinas. 
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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  
2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 12/11/2013 

SUGESTÕES E CRÍTICAS: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE CAMPINAS 
P2: PROGNÓSTICOS, OBJETIVOS E METAS E P3: PROGRAMAS E AÇÕES  

INTERNALIZAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES ORAIS MANIFESTADAS NA AUDIÊNCIA 
 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

1 

Sra. Silvia 
Graciela 

COORD. 
SVDS 

Como será escolhido o grupo 
técnico?  - 

NÃO 
(Será contemplado 

no Decreto que 
instituirá o PMSB 

de Campinas) 

   Na elaboração do Decreto será proposto 
que permaneça o mesmo grupo técnico de 
elaboração do PMSB até que se promulgue a 
Lei, que instituirá a Política Municipal de 
Saneamento Básico. Esse grupo é formado 
por técnicos internos, que serão responsáveis 
pelo acompanhamento do PMSB. Isso não 
significa que a sociedade não possa participar  
por meio dos Conselhos. No entanto, há 
necessidade de um grupo contínuo para a 
compilação e sistematização das informações 
das diversas áreas/ prestadores de serviço, a 
fim de que os assuntos sejam discutidos.  
   Uma das dificuldades durante a elaboração 
do PMSB foi reunir os técnicos responsáveis 
pelos diferentes serviços, já que as 
atribuições destes não são exclusivas para as 
questões de Saneamento Básico. Por esse 
motivo, a estratégia adotada foi a compilação 
de dados, elaboração de produtos técnicos, 
realização de reuniões e a disponibilização 
dos produtos via internet ao público. 

2 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

 
Não ficou clara a diferença de gari 
e catador para a gestão pública, 
necessitando maiores 
esclarecimentos. Como fica a 
questão da mecanização da coleta 
e da inclusão social do catador, 
como ser humano e cidadão 
participante do processo de 
gestão? 

PRODUTO 3: 
1.4.1. OTIMIZAR A COLETA E 
O MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
Ação 3: Mecanizar a coleta 

convencional Urbana 
 

1.4.2. AMPLIAR E 
MELHORAR O PROGRAMA 

DE COLETA SELETIVA 
Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, 
de forma a profissionalizar o 

serviço. 
 

 
JÁ 

CONTEMPLADO 

  Na planilha de orçamento, existe previsão de 
investimento/ações/metas para a coleta 
seletiva, como também para as cooperativas, 
ou seja, ela não está ameaçada pela 
mecanização da coleta convencional. A 
mecanização a qual se faz referência no 
PMSB não é da coleta seletiva e sim da coleta 
convencional, ou seja, dos RSUs coletados 
porta a porta (isentos de recicláveis 
segregados na origem), os quais são 
encaminhados a dispopsição final em aterro 
sanitário.  Portanto, não há influência sobre o 
trabalho dos catadores de recicláveis. O que 
deve ser destacado é a necessidade de um 
Programa que aumente a eficiência da Coleta 
Seletiva através da segregação na origem, o 
que passa pela Educação Ambiental – que 
também está contemplada no PMSB. Em 
nenhum momento, a municipalidade exclui a 
coleta seletiva dos outros Programas, que 
constituem os pilares da PNRS. 

ITEM NOME DO 
MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  

PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

3 

Sra. Silvia 
Graciela 

 
COORD. 

SVDS 

Se a draga sobre o Ribeirão 
Anhumas, de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Campinas, 
não está em operação, o que serão 
das responsabilidades futuras? 

- 
JÁ 

CONTEMPLADO 
(PMSB) 

   As responsabilidades futuras, pertinentes ao 
Saneamento em Campinas, serão regidas 
pelo Plano Municipal de Saneamento Básico 

 
4 

 
COORD. 

SVDS 

 
Qual o critério de diálogo? 
Responder perguntas via internet, 
Diário Oficial? 

 
- 

 
NÃO 

(O 
questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do 
PMSB) 

   Quanto à forma de diálogo não ser válida, 
há discordância sobre o assunto. Sugere-se 
que uma das funções das reuniões ordinárias 
dos Conselhos poderia ser incluir em suas 
pautas, as discussões referentes ao PMSB, 
no sentido de formular propostas ao grupo 
técnico, promovendo a organização da 
sociedade. Ressalta-se que diante da 
disponibilidade de recursos humanos e de 
mídia, foi o possível a ser executado.  
   Além disso, acredita-se que a princípio o 
grupo técnico será formado pelos mesmos 
integrantes da elaboração do PMSB, ou um 
grupo mais reduzido para acompanhar 
efetivamente a execução do Plano, ou até 
mesmo um grupo maior com reuniões 
esporádicas para discutir as ações – a ideia 
ainda não está bem definida. Em suma, o que 
se propõe é que haja a criação de um grupo 
de acompanhamento contínuo. 

 
5 

COORD. 
SVDS 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Foram consideradas as propostas 
discutidas nas Conferências 
Municipais, Estaduais e Nacionais 
de Meio Ambiente na elaboração do 
PMSB? 

 
- 

SIM 
(Será internalizado 
nos Produtos do 

PMSB) 

   Serão contempladas na revisão dos 
programas envolvendo a gestão dos resíduos 
sólidos e de Educação Ambiental. 

6 Sr. Armando 
Otaviano Junior 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Durante a 4ª Conferência Nacional 
de Meio Ambiente – sobre a 
temática de Resíduos Sólidos – 
foram discutidas a remuneração 
dos catadores, o protesto à 
incineração, enquanto a PMC não 
deixa claro qual a tecnologia que 
será adotada no município. Outras 
propostas discutidas durante a 
Conferência foram o pagamento 
pela execução do serviço de coleta 
seletiva pelos catadores de 
Cooperativas/Associações e a 
garantia da capacitação profissional 
da categoria. 

 
PRODUTO 3: 

1.4.2. AMPLIAR E 
MELHORAR O PROGRAMA 

DE COLETA SELETIVA 
Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, 
de forma a profissionalizar o 

serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

     Quanto à questão de incineração, em 
nenhum momento é feita menção desse termo 
no conteúdo do PMSB. O PMSB deixa claro 
que haverá o atendimento aos princípios 
preconizados na PNRS – reciclagens, 
compostagens e reaproveitamento de energia. 
O modelo de gestão adotado em Campinas se 
esgotou - pois se baseia na coleta simples, 
sem tratamento, disposição final direta no 
aterro e um índice baixíssimo de 
reaproveitamento de recicláveis (2%) - e a 
gestão pública reconhece isso. Além disso, os 
modelos econômico-financeiro e tecnológico 
serão discutidos no projeto do CIVAR, objeto 
de licenciamento ambiental, onde são 
previstas audiências públicas. Em nenhum 
momento irão excluir a reciclagem e a 
compostagem.  
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ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

7 

Sr. Jarbas  
Pires 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Questiona sobre a inclusão social 
dos catadores, a remuneração por 
seus serviços, a disponibilização de 
equipamentos para as 
Cooperativas, as tecnologias a 
serem empregadas na gestão dos 
resíduos, o veto à firmação de uma 
PPP, a transparência na tomada de 
decisões para a formulação de uma 
proposta conjunta sobre a 
problemática de resíduos sólidos 
em Campinas.  

 
PRODUTO 3: 

1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 
O PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA 
Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

Na planilha de orçamento, existe previsão 
de investimento/ações/metas para a coleta 
seletiva, ou seja, ela não está ameaçada 
pela mecanização da coleta convencional. O 
que deve ser destacado é a necessidade de 
um Programa que aumente a eficiência da 
Coleta Seletiva através da segregação na 
origem, o que passa pela Educação 
Ambiental – que também está contemplada 
no PMSB. Em nenhum momento, a 
municipalidade exclui a coleta seletiva dos 
outros Programas, que constituem os pilares 
da PNRS. 

8 COORD. 
SVDS 

Solicita a inclusão de 01 
representante dos catadores na 
comissão de elaboração do PMSB. 

-  

A sociedade civil é representada pelos 
conselhos , onde a composição é feita por 
vários segmentos da sociedade.  
Nos temas de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente, os Conselhos afetos são: 
Conselho de Regulação e Controle Social 
da ARES-PCJ e o COMDEMA. Os 
catadores podem buscar a sua 
representação nos dois conselhos. 
(Conselho de Regulação e Controle Social 
da ARES-PCJ, Decreto Municipal nº 
17.775/12 e COMDEMA, Lei Municipal nº 
10.841/01), respeitando os respectivos 
regimentos internos.  As cooperativas 
podem se inscrever dentro da categoria na 
qual se enquadram e concorrer à vaga no 
corpo de conselheiros. Mesmo que o 
conselheiro da categoria não seja alguém 
das cooperativas, as cooperativas devem 
procurar o conselheiro eleito para que o 
mesmo leve suas reivindicações para 
discussão e posterior encaminhamento, 
pelos Conselhos. 

9 
 

Sra. Maria 
Piva 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Não são considerados os princípios 
e diretrizes da PNRS na proposta 
de PMSB de Campinas. Propõe 
que a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos saia do escopo 
do PMSB e que essa proposta seja 
decidida por votação, para que 
ocorra de fato a inclusão dos 
catadores e  da sociedade civil na 
elaboração do PGIRS. 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Não há concordância acerca deste 
comentário. Os princípios da PNRS foram 
considerados, já que o PMSB aborda a 
reciclagem, a compostagem e 
reaproveitamento de energia dos RSUs, o 
equacionamento dos passivos ambientais e 
as cooperativas de reciclagens, dentre 
outros. 

 
 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

10 
 

Sra. Maria 
Piva 

ÁGUA/ESGOTO 
SANASA 

Questiona se outros recursos que 
não sejam de origem federal estão 
previstos nas ações da SANASA e 
de drenagem, para que se 
desenvolvam atividades de 
educação ambiental. 

PRODUTO 3: 
1.2. PROGRAMAS DO 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1.2.5. PROGRAMAS 
SOCIOAMBIENTAIS 

JÁ 
CONTEMPLADO 

  Todas as obras descritas no PMSB 
preveem um percentual de 1% dos 
investimentos para as ações sociais, como o 
Programa SANASA na Comunidade – com 
ações de educação ambiental, que já 
atingiram cerca de 30.000 pessoas. Ainda é 
pouco, devido à dificuldade de mobilizar um 
grande número de pessoas; no entanto, 
com o tempo é esperado que se atinja uma 
população maior. Acredita-se que se de 
cada 10 cidadãos, pelo menos 05 forem 
atingidos positivamente, a conscientização 
ambiental estará sendo promovida. 

 
11 

 
Sra. Emília 
Rutkowski 

COORD. 
SVDS 

Questiona a espacialização das 
informações e que a maioria dos 
dados e mapas ainda sejam 
apresentados no formato de 
tabelas. 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

      A proposta apresentada levou em conta 
a base de dados espacializada disponível 
nas secretarias. Trata-se de um processo 
dinâmico, a base de informações 
georreferenciadas vai aumentar durante a 
fase de acompanhamento do plano. 

12 COORD. 
SVDS 

Reconhece que sempre houve uma 
grande dificuldade em tratar as 
questões de drenagem das águas 
pluviais e questiona “por que a 
implantação de Parques Lineares 
apresenta meta imediata, enquanto 
a elaboração do PMRH e o Plano 
Diretor de Drenagem Urbana são 
de curto prazo?”. Seguindo essa 
ordem de execução, se houver 
alguma incompatibilidade, como as 
questões serão resolvidas? Por que 
não trabalhar primeiro na 
elaboração dos Planos? 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

      Os Parques Lineares estão com meta de 
Longo Prazo, Quadro 1.33, pág. 102. Eles 
foram definidos no Plano Diretor (Lei 
Complementar nº 15/06 e também nos 
Planos de gestão Local das Macrozonas. 
Apesar de ter a função vinculada à 
permeabilidade, os que já estão elencados 
visaram prioritariamente a questão da 
conexão entre os fragmentos de vegetação 
nativa e APPs urbanas. No momento, 
estamos buscando recursos para 
elaboração dos projetos executivos e 
implantação dos mesmos. Os termos de 
referência dos referidos planos estão 
previstos para o ano de 2014. Se, após a 
elaboração dos Planos Municipais de 
Recursos Hídricos e do Plano Diretor de 
Drenagem, forem apontados outras áreas 
onde parques lineares poderão 
desempenhar um papel predominante no 
cumprimento do objetivo desses Planos, 
outros parques poderão ser propostos sem 
causar conflito com os que estiverem 
implantados ou em fase de implantação.  

13 
COORD. 

SVDS 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Aponta que a Conferência 
Municipal de Meio Ambiente não foi 
mencionada na elaboração do 
PMSB, tanto quanto as questões 
ligadas a trabalho e renda quanto 
ações de educação ambiental. 

- 

SIM 
(Será internalizado 
nos Produtos do 

PMSB) 

   Serão contempladas na revisão dos 
programas. 
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ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

 
14 

 
Sra. Emília 
Rutkowski 

 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

O PMSB descreve que serão 
beneficiadas 12 Cooperativas - 04 a 
princípio e 08 sequencialmente. No 
entanto, Campinas tem 14 
Cooperativas, quais foram as 
excluídas do processo e como se 
tomou essa decisão? 
Por que investir tanto na 
mecanização da coleta 
convencional, se a PNRS preconiza 
que a coleta seletiva deve ser 
incentivada e uma vem de encontro 
à outra? Qual o prazo para o 
atendimento de 100% de coleta 
seletiva? 

 
PRODUTO 3: 

1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 
O PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA 

SIM 
(Será internalizado, 
caso necessário na 

revisão dos 
Produtos do PMSB) 

    O número de Cooperativas será revisto 
no PMSB e o propósito da PMC é 
equipar/profissionalizar todas aquelas que 
estejam atuantes no município de 
Campinas. 
    De acordo com as planilhas (Quadro 
1.32), a meta de coleta seletiva é sair dos 
2% e atingir os 30% de recicláveis, em 
longo prazo. 
  O número das cooperativas informado 
considerou aquelas atualmente em 
operação e foi obtido junto à respectiva 
Coordenadoria de Coleta Seletiva. 
   Sobre a questão da coleta mecanizada, 
repetimos o que já foi dito acima, a mesma 
e a coleta seletiva, em nenhum momento 
são excludentes. 

15 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Foi observada a falta de propostas 
de ações voltadas para a logística 
reversa de resíduos sólidos. 

PRODUTO 3: 
1.4.7. LOGÍSTICA REVERSA 

Ação 16: Fomentar e incentivar 
os programas de logística 

reversa, conforme Lei 
Federal 12305/2010. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

    A logística reversa, nos termos previstos 
na Lei Federal nº 12.305/10, depende dos 
setores produtivo, comerciantes e 
importadores, bem como de acordos 
setoriais. Neste aspecto, a municipalidade já 
está efetuando gestões junto aos setores 
produtivos em quais os acordos setoriais 
ainda não foram celebrados, visando a 
efetiva implantação da logística reversa no 
âmbito municipal e regional. 

 
16 

 
COORD. 

SVDS 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

 
Foi observada a falta de tratar a 
questão da região metropolitana na 
elaboração do PMSB, tendo em 
vista que o tema de resíduos 
sólidos não é um problema local. 

 
- 

 
SIM 

(Serão 
internalizadas nas 

revisões e 
atualizações do 

PMSB) 
 

   A questão da Região Metropolitana ainda 
é uma lacuna, há poucas informações de 
como esses municípios irão crescer, sua 
população expandir e exercer influência 
sobre Campinas. No entanto, quanto maior 
a precisão no levantamento de dados das 
revisões do PMSB, maior será a eficiência 
no cumprimento das ações. 
   Existe a dificuldade de se planejar num 
horizonte de 20 anos, questões que tratam 
de temas tão complexos como saúde 
pública, conforto da população, rotas 
tecnológicas, conflitos sociais, etc. Por isso, 
é fundamental que o PMSB seja revisado 
periodicamente - no espaço de tempo mais 
curto possível - a fim de acompanhar a 

ã d õ
 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

16 

Sra. Emília 
Rutkowski 

    

   É importante ressaltar que os Planos 
Municipais têm que “conversar” uns com os 
outros, à medida que vão sendo revisados, 
cada um dentro de sua dinâmica. Por 
exemplo, após a revisão do Plano Diretor, 
prevista para 2016, é possível que 
tenhamos mais informações a respeito dos 
cenários de crescimento da cidade e 
integração com a RMC e o PMSB terá que 
internalizar as novas informações e , talvez, 
até revisar os cenários futuros, fazendo os 
ajustes adequados nas ações e metas, para 
o cumprimento dos objetivos propostos. 

17 
 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Quanto ao CIVAR, por que serão 
gastos R$300 milhões em um 
centro de valorização de resíduos 
que ainda não tem definida a 
tecnologia de tratamento a ser 
empregada? 
 
Aponta ainda a falta de uma rota 
tecnológica para a resolução de 
todos os problemas apontados no 
diagnóstico dos resíduos sólidos, 
na elaboração do PMSB. 

 
PRODUTO 3: 

1.4.8. VALORIZAÇÃO DOS 
RSUs – LEI FEDERAL nº 

12.305/10 
Ação 17: Firmar PPP para o 

gerenciamento dos RSU 
Ação 18: Implantar o CIVAR 

 
SIM 

(Serão 
internalizadas nas 

revisões e 
atualizações do 

PMSB) 

     O orçamento é um item do PMSB e deve 
ser devidamente abordado, como foi. Na 
questão dos RSUs, repetimos que: 
- a concepção técnica apresentada é 
BÁSICA e não detalhada, cabível neste 
atual momento. 
- esta concepção BÁSICA considerou as 3 
premissas contidas na PNRS – reciclagens, 
compostagens e reaproveitamento 
energético. 
- o valor considerado é uma ESTIMATIVA 
referente a esta concepção BÁSICA. 
- o detalhamento deste modelo de gestão 
dos RSUs será devidamente discutido e 
detalhado no seu exato momento.  

 
18 

 
Sra. Laís  

Fraga 

 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Aponta a inviabilidade da 
coexistência dos processos de 
queima de resíduos sólidos 
urbanos (incineração), 
reaproveitamento energético e 
reciclagem. E solicita o 
reconhecimento da questão dos 
catadores no processo de gestão. 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Com relação à incineração, em nenhum 
momento é feita menção desse termo no 
conteúdo do PMSB. 
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PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 
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19 

Sr. Carlos 
Alexandre 

COORD. 
SVDS 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

     
Propõe a separação do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PGIRS) do Plano Municipal 
de Saneamento Básico, devido ao 
seu planejamento incipiente; 
evitando com que um PGIRS que 
ainda deve ser discutido seja 
aprovado mediante Decreto 
Municipal. Acrescenta ainda para se 
levar em consideração o impacto 
das decisões das Conferências 
Municipais de Meio Ambiente, já 
que refletem a posição da 
população sobre as temáticas 
abordadas. 
 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

     A retirada do Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PGIRS) 
descaracterizaria o PMSB, ocasionando o 
não cumprimento da Lei Federal nº 
11.445/07, impedindo o acesso aos recursos 
financeiros federais a partir de 2014. O que 
se propõe é a revisão das ações e metas 
voltadas para a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para 2014. 

20 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

  
Solicita que seja situada a questão 
do tratamento de resíduos químicos 
no PMSB. 

 

- 

SIM 
(serão 

internalizados nos 
Produtos 2 e 3) 

 
 

   A questão de resíduos de serviço de 
saúde está contemplada nos Produtos 1, 2 e 
3. Aqueles originados de pequenos 
geradores e classificados como grupo A, 
são coletados pelo serviço municipal, os 
quais recebem destinação ambientalmente 
adequada. Já quanto aos grandes 
geradores, estes podem pagar para a PMC 
pelo tratamento e disposição de seus 
resíduos ou optar por serviços particulares. 
Nesse sentido, considera-se que a situação 
do gerenciamento dos resíduos de serviço 
de saúde classe A esteja bem encaminhada. 
   Para os resíduos de serviço de saúde 
classe B (químicos), há disponibilização de 
coleta para a demanda gerada nos espaços 
públicos, enquanto que para os outros 
geradores há a opção de terceirização. 
   Ressalta-se que será revisto os objetivos 
e programas envolvendo os RSS abordados 
no P2 e P3. 

 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

21 

Sr. Carlos 
Alexandre 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

  
  Questiona o detalhamento da 
questão dos passivos ambientais 
de Campinas. 

 

PRODUTO 3: 
1.4.9. GERENCIAMENTO DOS 

PASSIVOS AMBIENTAIS 
Ação 19: Recuperação de 

passivos ambientais 

JÁ 
CONTEMPLADO 

     A questão dos passivos ambientais dos 
locais Lixão Pirelli e Santa Bárbara não 
fazem parte do novo contrato dos RSUs em 
Campinas, dispostos no Delta A.   
Para estes locais, os passivos – 
monitoramento e ações de reabilitação 
serão objeto de licitações públicas visando 
os seus equacionamentos. 

22 
COORD. 

SVDS 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

      Sugere a criação de grupos de 
trabalho para a revisão dos PGIRS, 
que contemplem também a 
sociedade civil organizada, de 
forma a integrar catadores, poder 
público, empresas e a sociedade 
em geral, no sentido de conciliar os 
interesses.    

- 

SIM 
(O questionamento 
será internalizado 

no PMSB) 

   A sugestão será contemplada no Produto 
3, através de uma ação que visa a revisão e 
atualização dos Programas de Gestão de 
Resíduos Sólidos, através de suas metas e 
ações. 

23 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

      Sugere que o projeto da rota 
tecnológica seja apresentado / 
discutido nos Conselhos através da 
Comissão de Resíduos, a fim de 
que estes possam colaborar na 
elaboração do PGIRS. 
 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Acreditamos que os Conselhos já estejam 
discutindo ações referentes ao PGIRS. 
Porém até o presente momento ainda não 
recebemos nenhuma contribuição dos 
mesmos, referentes às fases de 
Prognósticos e Programas e Ações (P2 e 
P3). 
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24 Sr. Thiago 
Custódio 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

   A complexidade do assunto de 
resíduos sólidos justifica sua 
separação do PMSB, devido à(s): 
incertezas tecnológicas;  
falta de cumprimento dos contratos 
firmados;  
ineficiência da educação ambiental; 
não há dentro do orçamento, 
verbas destinadas para o incentivo 
do manejo adequado de resíduos 
sólidos nos domicílios; 
não foram cumpridas as ações 
previstas para equipar as 
Cooperativas; 
firmação da PPP deve ser 
amplamente debatida com a 
sociedade; 
necessidade de discussão de 
tecnologias sociais para a criação 
de redes que beneficiem os 
catadores; 
inviabilidade da construção de um 
Complexo de Valorização de 
Resíduos - que demanda verba e 
tempo – em contrapartida, a 
promoção do incentivo à Educação 
Ambiental e capacitação das 
Cooperativas de Catadores; 
proposição de mais discussões, 
audiências públicas em defesa dos 
direitos de cada cidadão. 

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

   Ressalta sobre a dificuldade de se 
planejar num horizonte de 20 anos, 
questões que tratam de temas tão 
complexos como saúde pública, conforto da 
população, rotas tecnológicas, conflitos 
sociais, etc. Por isso, é fundamental que o 
PMSB seja revisado periodicamente - no 
espaço de tempo mais curto possível - a fim 
de acompanhar a execução das ações.  
 
    Além disso, a retirada do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) 
descaracterizaria o PMSB, ocasionando o 
não cumprimento da Lei Federal nº 
11.445/07, impedindo o acesso aos recursos 
financeiros federais a partir de 2014. O que 
se propõe é a revisão das ações e metas 
voltadas para a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para 2014. 
 

 
 
ITEM NOME DO 

MANIFESTANTE ÁREA REIVINDICAÇÃO TEXTO DE REFERÊNCIA  
PRODUTOS: P2 e P3 - PMSB 

ACEITE NO  
P2 e/ou P3 JUSTIFICATIVA / RESPOSTA 

25 

Sr. Fernando 
Medeiros 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Questiona a inviabilidade da 
coexistência de mecanização x 
coleta seletiva e a opção pela PPP. 
  
 

PRODUTO 3: 
1.4.1. OTIMIZAR A COLETA E 
O MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
Ação 3: Mecanizar a coleta 

convencional Urbana 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

     A mecanização a qual se faz referência 
no PMSB não é da coleta seletiva e sim da 
coleta convencional, ou seja, dos sacos de 
lixo destinados a esta – os quais devem 
sofrer segregação na origem e não conter 
recicláveis. Portanto, não há influência 
sobre o trabalho dos catadores de 
recicláveis. 

25 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Questiona a perda de espaço para 
debate dos quatro eixos de 
saneamento quando tratados em 
conjunto. Principalmente, quando 
se trata da questão de resíduos 
sólidos que age sobre o social. 
  

- 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

     A retirada do Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PGIRS) 
descaracterizaria o PMSB, ocasionando o 
não cumprimento da Lei Federal nº 
11.445/07, impedindo o acesso aos recursos 
financeiros federais a partir de 2014. O que 
se propõe é a revisão das ações e metas 
voltadas para a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para 2014. 

27 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Questiona o pagamento pelos 
serviços ambientais prestados 
pelos catadores, devido aos custos 
que estes desoneram do poder 
público, decorrentes de seu 
trabalho. 

- 

SIM 
(Serão 

internalizadas nas 
revisões e 

atualizações do 
PMSB) 

    Quanto à remuneração das Cooperativas, 
há conhecimento de que existe um processo 
em tramitação na PMC que passa por 
outras Secretarias (Trabalho e Renda, 
Assuntos Jurídicos, etc.). Lembrando que 
essa remuneração deve respeitar ainda aos 
pré-requisitos de ordem legal das 
Cooperativas, devendo ser equacionado 
entre as Sec. de Trabalho e Renda e as 
Cooperativas.     

28 Sr. Eduardo 
Ferreira 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Dentro do PMSB, não apareceu a 
questão dos catadores e da 
educação ambiental. Não houve 
uma discussão maciça e popular 
sobre o assunto e argumenta sobre 
a inviabilidade da incineração. 
 
Sugere o investimento nas 
Cooperativas, a capacitação e a 
profissionalização dos catadores, 
tanto formais quanto informais (não 
organizados). 

PRODUTO 3: 
1.1.2 PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Ação 5: Educação Ambiental - 

Incentivo à Não-Geração 
1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR 

O PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA 

Ação 8: Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, de 

forma a profissionalizar o 
serviço. 

JÁ 
CONTEMPLADO 

    Quando se fala em profissionalização dos 
catadores, não foram detalhadas todas as 
ações previstas para este Programa, no 
entanto esta ação está passível de 
mudanças. O investimento destinado às 
Cooperativas para a cobertura, a compra de 
equipamentos, etc., está previsto nas ações 
de planejamento.   

 
29 

 
Sr. Reginaldo 

 
RESÍDUOS 
SSP/DLU 

Aponta que a Cooperativa 
Renascer conta com 25 catadores e 
não dispõe de espaço físico para 
abranger os catadores das ruas. 

- 

SIM 
(Será internalizado, 
caso necessário na 

revisão dos 
Produtos do PMSB) 

    O número de Cooperativas será revisto 
no PMSB e o propósito da PMC é 
equipar/profissionalizar todas aquelas que 
estejam atuantes no município de 
Campinas.    
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30 

Sra. Emília 
Rutkowski 

RESÍDUOS 
SSP/DLU 

    
   O custo pelo pagamento do 
serviço prestado pelo catador não 
foi previsto na Planilha de 
Orçamento. 

 
 

- 

SIM 
(Serão 

internalizadas nas 
revisões e 

atualizações do 
PMSB) 

    Quanto à remuneração das Cooperativas, 
há conhecimento de que existe um processo 
em tramitação na PMC que passa por 
outras Secretarias (Trabalho e Renda, 
Assuntos Jurídicos, etc.). Lembrando que 
essa remuneração deve respeitar ainda aos 
pré-requisitos de ordem legal das 
Cooperativas, devendo ser equacionado 
entre as Sec. de Trabalho e Renda e as 
Cooperativas. 

31 RESÍDUOS 
SSP/DLU 

  
  Se não há uma rota tecnológica 
definida, como foi possível 
direcionar grande parte do plano de 
investimento para o CIVAR? 
   Há pouco entendimento na 
atualidade sobre qual o modelo de 
gestão integrado de resíduos 
sólidos mais adequado. Portanto, 
não há condições para se firmar 
uma PPP por um período de 20 
anos. 
 

 
PRODUTO 3: 

1.4.8. VALORIZAÇÃO DOS 
RSUs – LEI FEDERAL nº 

12.305/10 
Ação 17: Firmar PPP para o 

gerenciamento dos RSU 
Ação 18: Implantar o CIVAR 

NÃO 
(O questionamento 

não será 
internalizado aos 

Produtos do PMSB) 

     O orçamento é um item do PMSB e deve 
ser devidamente abordado, como foi. Na 
questão dos RSUs, repetimos que: 
- a concepção técnica apresentada é 
BÁSICA e não detalhada, cabível neste 
atual momento. 
- esta concepção BÁSICA considerou as 3 
premissas contidas na PNRS – reciclagens, 
compostagens e reaproveitamento 
energético. 
- o valor considerado é uma ESTIMATIVA 
referente a esta concepção BÁSICA. 
- o detalhamento deste modelo de gestão 
dos RSUs será devidamente discutido e 
detalhado no seu exato momento.  

 

Área: refere-se principalmente as áreas de prestação dos serviços de Saneamento Básico, além de outros temas apresentados nos 
capítulos do Diagnóstico do PMSB de Campinas, podendo ser: 
 Coordenação - SVDS 
 Água 
 Esgoto 
 Resíduos Sólidos 
 Drenagem Urbana  

 
Reivindicação: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS ou levantada nas audiências públicas. 
 
Texto de Referência: Trecho do P2: Prognósticos, Objetivos e Metas e/ou P3 Programas e Ações do PMSB, referente à área temática, 
que aborda, explora ou abrange a reivindicação.  
 
Aceite: Sim/Não/Já Contemplado 
 – Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMSB, através de complementações no P2 e/ou P3; 
 – Não: para as reivindicações que não são pertinentes ou serão contemplados nas etapas posteriores; 
 – Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no P1 e/ou P2 e/ou P3 do PMSB. 
 
Justificativa: Explicação e argumentação do titular dos serviços de saneamento ou secretarias da PMC, referentes às reivindicações 
para o PMSB de Campinas. 
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