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Experiência  

 
Evolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada em Teleconferência sobre “Conselhos Ambientais”, 
realizada no dia 06 de junho de 2016 no Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, que tem como 
importante função ser o norteador das políticas da gestão ambiental local, além de 
permitir o apoderamento das políticas públicas pela sociedade civil. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2001 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A Lei Municipal 10.841, de 24 de maio de 2001, criou o Sistema Municipal de 
Administração da Qualidade Ambiental e de Proteção aos Recursos Naturais e o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA.  
 
O artigo 3º da referida Lei estabelece as atribuições do COMDEMA, órgão 
consultivo e deliberativo, dentre as quais se destacam: (i) deliberar sobre a Política 
Municipal de Meio Ambiente, formulada pelo Executivo; (ii) deliberar sobre planos, 
programas e projetos intersetoriais, regionais e locais, de desenvolvimento do 
Município, em bases de equilíbrio social e ecológico; (iii) propor diretrizes para 
conservação, reabilitação e recuperação do patrimônio ambiental do Município; (iv) 
estabelecer normas, critérios e padrões com relação ao controle e manutenção da 



qualidade ambiental local, com vistas ao uso racional dos recursos naturais; (v) 
analisar e pronunciar-se sobre projetos de lei e decretos de interesse ambiental; (vi) 
fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa do meio 
ambiente aos vários setores da comunidade; (vii) fiscalizar o cumprimento da 
legislação ambiental; (viii) propor e contribuir para a realização de campanhas de 
conscientização ambiental; (ix) deliberar sobre assuntos relativos ao licenciamento 
ambiental, conforme estabelecido na própria lei; e (x) manter intercâmbio com 
entidades de pesquisa. 
 
O Decreto Municipal 18.953/2015 estabeleceu o novo Regimento Interno do 
COMDEMA de Campinas. 
 
A estrutura do Conselho é composta pelos seguintes órgãos: (i) Plenário (ou Pleno); 
(ii) Presidência; (iii) Vice Presidência; (iv) Secretaria Executiva; (v) Comissão de 
Ética e Disciplina; (vi) Câmaras Técnicas, com destaque para a Câmara Técnica de 
Licenciamento Ambiental; e (vii) Comissões Especiais. 
 
São vários os segmentos representados no Conselho (empresarial, técnico-
profissional, sindical/trabalhadores, ambientalista, poder público, etc.). 
 
Desde 2013 o COMDEMA vem sendo objeto de um processo de fortalecimento, o 
que o torna um dos protagonistas na gestão ambiental do Município de Campinas. 
 
 
Metodologia  
 
Em dezembro de 2013, a Secretaria Executiva do COMDEMA, a cargo da 
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas, foi 
fortalecida, inclusive com a contratação de técnicos especialistas. 
 
Também foi dado início ao processo de melhoria do site do Conselho, com foco na 
transparência. Atualmente, na página de internet do COMDEMA 
(http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/comdema.php), são encontradas 
diversas informações e documentos das atividades desenvolvidas: (i) agenda das 
Assembleias Ordinárias; (ii) Atas das Assembleias; (iii) Atas das reuniões técnicas; 
(iv) Conselheiros do biênio; (v) Convocações do COMDEMA; (vi) Deliberações do 
COMDEMA; (vii) Legislação pertinente; (viii) Pareceres COMDEMA; (ix) Frequência 
dos representantes; (x) Eleições COMDEMA; e (xi) Contato. 
 
Estas informações são atualizadas quase que imediatamente às atividades 
desenvolvidas. 
 
Em dezembro de 2014, foi criada a Coordenadoria Executiva de Apoio aos 
Conselhos e Fundos Ambientais, com as seguintes atribuições: (i) atuar como 
unidade de apoio aos Conselhos Municipais com interface no meio ambiente; (ii) 
promover a interface entre a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável e outros órgãos municipais com os conselhos; (iii) desempenhar todas 
as atividades administrativas e financeiras relativas ao desenvolvimento dos 
Conselhos e Fundos Ambientais; e (iv) emitir relatório periódico da gestão dos 
Conselhos Municipais e Fundos Ambientais. 
 
Esta Coordenadoria abarca os seguintes conselhos e fundos: (i) Conselho Municipal 
de Meio Ambiente – COMDEMA; (ii) Conselho Gestor das APA de Campinas – 
CONGEAPA; (iii) Conselho de Regulação e Controle Social – ARES-PCJ; (iv) 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais; (v) Fundo de Recuperação, 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/comdema.php


Manutenção e Preservação do Meio Ambiente – PROAMB; e (vi) Fundo Municipal 
de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos – FUNDIF (ainda em 
fase de operacionalização). 
 
Ainda em 2014, foi permitido o acesso de todos os conselheiros ao Licenciamento 
Ambiental Online, por meio de senhas pessoais e exclusivas. Todos os processos 
do Sistema de Licenciamento Online são eletrônicos e as informações neles 
constantes ficam à disposição dos conselheiros para acompanhamento (os 
promotores públicos também podem obter senha para acesso, desde que solicitem). 
 
Em 2015 foi aprovada a dotação orçamentária própria do COMDEMA na Lei 
Orçamentária Anual, e foi publicado o novo Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (Decreto Municipal 18.953/2015). O novo Regimento 
guarda semelhanças com o do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, 
tendo sido amplamente discutido com todos os segmentos representados neste 
importante órgão. 
 
Além desta dotação orçamentária própria, outra conquista do Município de 
Campinas foi o fortalecimento do Fundo de Recuperação, Manutenção e 
Preservação do Meio Ambiente – PROAMB, criado pela Lei Municipal 9.811, de 23 
de julho de 1998. Em 2013 este Fundo contava com aproximadamente R$ 
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Hoje, os recursos nele disponíveis estão 
sendo aplicados em projetos da ordem de R$ 14 milhões, havendo previsão de 
entrada de mais R$ 10 milhões. 
 
Em 2016, o COMDEMA de Campinas completará 15 anos, e é considerado um dos 
conselhos municipais mais atuantes do estado de São Paulo. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Ampliar a comunicação social do COMDEMA junto à população para divulgação 
de suas ações e deliberações; 
 
- Garantir a representatividade de todos os segmentos da sociedade e das regiões 
do Município dentro do COMDEMA (alguns Conselheiros faltam às reuniões. O 
Regimento do COMDEMA estabelece que a ausência em três reuniões seguidas, ou 
cinco intercaladas, dá causa à substituição do Conselheiro). 
 
 
Resultado(s) 
 
Em 2015, o COMDEMA: (i) recebeu para análise 385 processos da Secretaria do 
Verde e do Desenvolvimento Sustentável; (ii) realizou 12 Reuniões Ordinárias, uma 
Audiência Pública, uma Reunião Técnica Informativa, três Reuniões Extraordinárias, 
e uma Oficina sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica; (iii) consolidou o seu 
Regimento Interno; (iv) analisou 20 diferentes temas, com a participação de 
preletores especialistas; (v) enviou 49 matérias para publicação no Diário Oficial de 
Campinas; e (vi) realizou um importante workshop de licenciamento ambiental 
voltado às empresas de consultoria com o objetivo de melhorar a qualidade dos 
documentos técnicos apresentados nos processos de licenciamento. 
 
 
 
 



 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA de Campinas; 
 
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Campinas. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados para fins de pontuação do Ciclo 2015 do PMVA e 
apresentação feita na Teleconferência sobre “Conselhos Ambientais”, realizada no 
dia 06 de junho de 2016 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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