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1. A ANAMMA 

A Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente - ANAMMA foi criada 

em 1986, com o objetivo de reunir os responsáveis pela política ambiental dos 

municípios brasileiros e representar os interesses das prefeituras na organização da 

gestão ambiental brasileira.  

Esta associação se destaca por ser uma entidade de tradição, que possui grande 

responsabilidade em promover a gestão ambiental compartilhada no Brasil, conforme 

as premissas do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, preconizada pela 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81).  

Segundo o Estatuto em vigor, em seu art. 1°, a ANAMMA é uma sociedade civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro na 

cidade de Brasília (DF), o que permite desenvolver suas atividades em todo o território 

nacional e será regida pelo Código Civil Brasileiro, por este estatuto e pelas normas 

legais aplicáveis. 

De acordo com o artigo 4°, esta Associação tem por finalidade: 

 Congregar e representar o órgão ambiental do Poder Executivo dos Municípios, 

harmonizando e veiculando seus interesses em assuntos relacionados com o meio 

ambiente; 

 Promover o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente – 

SISMMAS dos Municípios no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA; 

 Desenvolver a cooperação e o intercâmbio permanente entre os Municípios, 

visando a troca de opiniões técnicas e experiências profissionais; 

 Intensificar a participação dos Municípios na definição e na execução da política 

ambiental e o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA;  

 Organizar um comitê técnico para estabelecer critérios de avaliação e proceder a 

avaliação de Sistemas Municipais de Meio Ambiente – SISNAMA, certificando os para 

o exercício das funções de Defesa do Meio Ambiente, especificando as ações 

autorizadas e as que terão que ser objeto de nova avaliação; 
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 Cooperar na captação de recursos necessários ao desenvolvimento de projetos dos 

Municípios atinentes ao Meio Ambiente; 

 Realizar congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões, cursos para 

estudos e debate de problemas vinculados aos seus objetivos, bem como sobre a 

aplicação da legislação ambiental federal, estadual e municipal; 

 Articular-se com instituições nacionais e estrangeiras, por filiação, intercâmbio ou 

convênio, na busca por soluções de problemas específicos relacionados com o meio 

ambiente; 

 Difundir e incentivar a conscientização para o fortalecimento da política ambiental 

a nível nacional;  

 Propor medidas tendentes ao aperfeiçoamento, utilização e eficiência dos 

mecanismos de defesa ambiental no âmbito dos Municípios; 

 Promover e divulgar estudos, pesquisas e projetos que conduzam ao 

desenvolvimento das entidades associadas; 

 Zelar pelo interesse dos associados, representando-os em matérias de interesse 

comum, junto aos poderes públicos e às instituições públicas e privadas nacionais e 

internacionais; 

  Editar boletins, revistas e periódicos, com o objetivo de informar e instruir os 

Sócios sobre os assuntos de interesse ambiental em geral e ações ambientais 

municipais em particular; 

Segundo o art. 5º do Estatuto, compete à ANAMMA: 

 Celebrar acordos e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, visando o bom desempenho de suas atribuições; 

 Propor medidas, programas e incentivos e empreender ações conseqüentes que 

conduzam ao desenvolvimento das entidades associadas e à integral realização de 

seus objetivos; 

 Solicitar aos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais a colaboração de 

servidores para o desempenho de atividades da ANAMMA; 
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 Solicitar informações e pareceres de órgãos governamentais e privados sobre 

assuntos relacionais ao meio ambiente, de interesse de seus associados e necessários 

ao desenvolvimento de seus objetivos;  

 Representar os Sócios e defender seus interesses junto aos conselhos e demais 

entidades federais, estaduais e municipais de defesa do meio ambiente, bem como 

junto às organizações, fóruns ou eventos criados e/ou promovidos com a mesma 

finalidade pelo poder público ou pela iniciativa privada; 

 Propor ou adotar outras medidas de interesse da ANAMMA. 

A ANAMMA possui forte atuação junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - 

CONAMA, possuindo 06 (seis) assentos, sendo um nacional e cinco regionais. A 

associação tem representantes em todas as câmaras técnicas (Assessoria Jurídica, 

Biodiversidade, Controle Ambiental, Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, Florestas, Gestão Territorial, Qualidade Ambiental e Gestão Resíduos) e 

nos 5 grupos de trabalhos (GTs). 

No âmbito nacional, em um documento publicado em 19 de novembro de 2014, a 

ANAMMA Nacional conclama o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Ministério 

do Meio Ambiente a dedicarem maior e especial atenção a uma Agenda Ambiental 

Federativa, em especial a que se: 

 Estabeleça instâncias de articulação permanente entre os três entes federativos; 

 Produza programas, instrumentos e ferramentas de gestão; 

 Organize e dê suporte à capacitação dos quadros técnicos municipais; 

 Apoie o desenvolvimento de soluções tecnológicas e institucionais para a 

estruturação da área ambiental nos municípios e estados com maior dificuldade; 

 Viabilize o desenvolvimento de sistemas compartilhados de dados e informações 

ambientais; e 

 Viabilize o acesso e a otimização do uso dos recursos para a execução das políticas 

e das agendas prioritárias.       
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2. XXIV Encontro Nacional ANAMMA 

Em 2015 destacou-se o 24º Encontro e 24ª Assembleia Nacional da Associação 

Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA), onde gestores de 

meio ambiente de todo o país se reuniram em Campinas (SP), dias 23, 24 e 25 de 

Junho, para debater a gestão ambiental no âmbito municipal.  

 

Os participantes puderam se inscrever, gratuitamente, no evento através do site 

www.ambientecampinas.wix.com/anamma. Durante o Encontro o membro inscrito 

da ANAMMA pode participar de mesas temáticas e painéis especiais, além de 

atividades culturais. As mesas temáticas tiveram como tema: Gestão de Resíduos 

Sólidos, Financiamento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente, Mudanças 

Climáticas e Crise Hídrica, e A Cidade que Temos e a Cidade que Queremos, 

Oportunidades na economia de baixa intensidade de carbono frente às mudanças 

climáticas e Agrotóxicos no Brasil: desafios para os Municípios. 

Durante o evento foi oferecido espaço para que os Municípios interessados 

expusessem banners que demonstrassem experiências exitosas de entidades públicas 

e privadas em gestão ambiental local. 

Ainda durante o evento, também foi realizada a 24ª Assembléia Nacional da 

ANAMMA, com a eleição da Diretoria Nacional para o biênio 2015/2017. 

No ato de inscrição, o gestor pode manifestar interesse em participar também da 

visita técnica que aconteceu na Usina Solar de Tanquinho e da exposição 

"Experiências Exitosas em Gestão Ambiental". 

A programação do Evento pode ser visualizada através do link: 

http://ambientecampinas.wix.com/anamma#!programacao/cee5. 

 

 

http://www.ambientecampinas.wix.com/anamma
http://ambientecampinas.wix.com/anamma#!programacao/cee5
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2.1. Abertura Oficial 

No dia 23 de Junho de 2015, o evento teve inicio com a abertura Solene, com presença 

do Presidente Nacional da ANAMMA e Secretário de Meio Ambiente de Goiânia - 

Pedro Wilson Guimarães; Presidente Estadual ANAMMA SP e Secretário do Verde, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas (SVDS) - Rogério 

Menezes, Secretária de Estado do Meio Ambiente de São Paulo - Patrícia Iglecias; 

Secretário Executivo do Ministério de Meio Ambiente - Francisco Gaetani (neste ato 

representando a Ministra de Meio Ambiente Izabella Teixeira); Prefeito de Campinas - 

Jonas Donizette e Presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) - Vicente Andreu 

Guillo (Figura 1). 

            

                

Figura 1: Abertura Solene do 24º Encontro e 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de 

Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

Durante a sessão solene também foi formalizado  o Termo de Cooperação Técnica 

entre a SVDS e a Fundação SOS Mata Atlântica. Após este ato os presentes puderam 
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participar de um coquetel com atividade cultural, oferecido pela organização do 

evento.  

2.2. Programação 

O Evento, como já mencionado anteriormente, foi dividido entre mesas e painéis 

especiais. O cronograma, resumo das apresentações e fotos do evento podem ser 

visualizados abaixo. 

DIA 24/06/2015 - QUARTA-FEIRA 

2.2.1. Mesa 1- Mudanças Climáticas e a Crise Hídrica 

1- Considerações sobre a Crise Hídrica  

 Vicente Andreu Guillo 

Presidente da ANA - Agência Nacional de Águas; 

2- Mudanças Climáticas e Crise Hídrica 

Rogério Menezes 

Secretária Executiva - CEO, Secretariado para América do Sul, ICLEI - Governos Locais 

pela Sustentabilidade; 

3- Crise Hídrica e sua Interface com as Mudanças Climáticas 

 Paulo Nobre 

INPE 

2.2.1.1. Súmula das exposições 

O presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), em sua palestra sobre 

Considerações sobre a Crise Hídrica, iniciou os trabalhos apresentando um panorama 

sobre a crise hídrica pela qual estamos passando e afirmou que: "após o impossível, 

voltamos ao normal". Mas para o nordeste brasileiro, a seca continua. 
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Segundo o presidente da ANA, o cenário atual com a presença do fenômeno El Niño 

tem como assinatura a ocorrência de chuva no Sul do país e seca no Sudeste. Segundo 

seu informe, na Bahia, nenhum reservatório recuperou o seu volume e a previsão é de 

que a seca perdure até o ano de 2016. Enfatizou ainda as questões relacionadas à 

transposição do rio São Francisco e como essa ação é importante para amenizar a 

seca no nordeste. 

As perspectivas para o Sudeste em 2015 também são preocupantes, pois os 

reservatórios não se recuperaram no período de chuvas; Minas Gerais e Espírito Santo 

também padecem de problemas de abastecimento; e a região do rio Paraíba do Sul 

pode passar por uma situação crítica se a estiagem continuar. 

No entanto, o presidente afirmou que a crise atual tem trazido aprendizados 

importantes: 

1. Deixou clara a fragilidade na gestão dos recursos hídricos. 

2. Mostrou que há a necessidade de mudanças no padrão de consumo de água. Os 

indicadores de consumo mostram que, no geral, as cidades têm apresentado um 

aumento no consumo de água, estando o consumo atual entorno de 220 litros por 

habitante por dia, o que é um valor elevado. Isso mostra que precisamos considerar 

a necessidade de novas abordagens e o uso de novas tecnologias, como por 

exemplo, a dessalinização e o reúso de água. 

3. Faz-se necessário pensar no pacto federativo de duplo domínio como forma de 

gestão de conflitos e para uma tomada de decisão mais ágil. 

4. É preciso reavaliar a questão dos usos prioritários em momentos de crise hídrica. 

5. É preciso refletir: a regulação dos recursos hídricos é adequada? Há a necessidade 

de sofisticar a regulamentação, criando situações previamente acordadas. 

Por fim, o presidente da ANA parabenizou o município de Campinas pela votação do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

A segunda apresentação teve como tema "Mudanças Climáticas & direito difuso ao ar 

e à água: o papel do meio ambiente", onde prof. Paulo Nobre discorreu sobre a forma 

como os eventos extremos impactam a vidas das pessoas como, por exemplo, as 
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grandes secas de 2005, 2010 e a atual estiagem de 2014 no Sudeste do Brasil. Ele 

explicou também a influência do efeito da ilha de calor de São Paulo na precipitação e 

as suas causas. 

Para o futuro, o professor dissertou sobre possíveis cenários para o modelo brasileiro 

de sistema terrestre e afirmou "o nosso desafio é preservar os serviços ambientais de 

todos os ecossistemas do Brasil, indo da Amazônia ao Pampa, das Reservas Florestais 

circundando as Megacidades Brasileiras, produzindo água potável e ar puro para os 

milhões de Brasileiros, no Presente e no Futuro".  

Dissertando sobre a crise hídrica pela qual o Sudeste Brasileiro tem passado desde 

2013, o Secretário Rogério Menezes descreveu a importância e o mecanismo dos rios 

voadores e avaliou a ocorrência de chuvas nos verões de 2012/2013/2014/2015 e 

concluiu que o tempo de recorrência para a atual estiagem no Sistema Cantareira é de 

3.378 anos. 

Como forma de enfrentar a crise hídrica, o Secretário detalhou o pacote de combate à 

crise hídrica implementada pelo município de Campinas, composto por: Plano 

Municipal de Recursos Hídricos; Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas 

Ciliares; Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); Regulamentação da água de 

reúso e; Grupo Municipal de Trabalho de Empreendimentos Imobiliários Sustentáveis. 

Além disso, citou outras ações do governo municipal como a ampliação da 

substituição de redes de água (140km/ano); Parceria SANASA/Segurança Pública e 

Bombeiros: água de reúso para ações dos Bombeiros; Comercialização de água de 

reúso; Ampliação de água bruta: estudo de viabilidade para construção de 

reservatório; Monitoramento dos índices pluviométricos do Rio Atibaia; 

Regulamentação do consumo, qualidade e comercialização de fontes alternativas de 

água; Ampliação dos reservatórios de água tratada; Convênio SANASA - SVDS: ações 

conjuntas. 

Ainda sobre as ações, o Secretário discorreu sobre: 

 Ações preventivas: Articulação Institucional para negociação de vazão e construção 

de barragens e sistema adutor; Obras e melhorias nos sistemas de captação; 
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Elaboração de Plano de Racionamento; Programa de Controle de Perdas - revisão de 

metas; Revisão do Plano de Segurança da Água;  

 Ações de Controle: Monitoramento das vazões do Rio Atibaia (sobrevôo com DAEE 

em jul/2014); Otimização da rede telemétrica; Intensificação do Programa de Controle 

de Qualidade de Água Bruta; 

 Ações Institucionais: Campanhas de conscientização sobre uso da água; 

 Ações Coercitivas: Lei Municipal 11.965/2004 sobre proibição do desperdício de 

água; Decreto Municipal 18.251/2014 que ampliou período excepcional de estiagem 

em 2014. 

Por fim, o Secretário falou sobre o Programa Cidades Resilientes e sobre o fato de que 

Campinas foi certificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como cidade 

modelo de boas práticas na construção para a redução de riscos e desastres. É 

primeira cidade brasileira a obter este título que foi criado por decreto no comitê de 

cidades resilientes. 

2.2.2. Mesa 2- Financiamento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente  

1- Fontes de Recursos Financeiros para a Gestão Ambiental Pública 

Silmara Vieira da Silva  

Diretora do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental – MMA; 

2- Fundos Municipais Ambientais: a Experiência de Campinas 

Ricardo Moreira Casetta 

Assessor da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

3- A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental como Instrumento de Financiamento 

da Gestão Ambiental Municipal 

João Ricardo Guimarães Caetano 

Secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo; 

4- A Experiência do Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo – FEHIDRO 
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Rui Brasil Assis 

Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo; 

5- Instrumentos Econômicos e Financeiros para a Conservação Ambiental no Brasil  

Roberto Resende 

ONG Iniciativa Verde 

2.2.2.1. Súmula das exposições 

A primeira palestra da Mesa 2 teve como título: Fontes de Recursos Financeiros para a 

Gestão Ambiental Pública (Figura 2). A Sra. Silmara iniciou sua apresentação 

informando que optou por uma mudança em sua fala, uma vez que a questão dos 

Fundos Municipais estava bem representada pelos demais palestrantes que compõem 

a mesa, e então irá falar em como o Ministério do Meio Ambiente – MMA está se 

articulando para acessar e direcionar os recursos.  

Complementou informando que está no MMA com a missão de reconduzir o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, fortalecer a articulação na escala federativa e 

melhorar o que não está bom. Para isso, o MMA está fazendo uma reflexão dada a 

necessidade de reconhecer a importância do ente municipal na implementação das 

políticas públicas.  

Assim, o primeiro aspecto referiu-se ao reconhecimento da diversidade de cada 

município (cultural, geográfica, social e tipológica), que o MMA só irá reconhecer 

quando ocorrer a articulação junto a cada município, por meio do SISNAMA, de suas 

Conferências e capacitações. O segundo aspecto trata da articulação política, da 

superação da forma equivocada de trabalhar setorialmente as políticas e da 

necessidade de integração das questões ambientais junto à saúde, urbanismo, etc. E 

por fim, o terceiro aspecto refere-se às demandas reais dos municípios, uma vez que 

cada cidade possui suas necessidades e estas devem chegar até o MMA, para que 

assim o mesmo possa aprontar as ofertas de forma adequada às demandas.  
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Complementou ainda informando que o recurso financeiro pode não ser suficiente, 

mas os municípios precisam aprender a trabalhar com ele, pois não estão utilizando 

em sua totalidade por dificuldades técnicas, administrativas, burocráticas e políticas, 

bem como trabalhar com recursos privados de forma responsável. Por fim, salientou 

que o MMA reconhece o seu papel na condução desses passos, que não deverá ocorrer 

de forma isolada, mas de forma articulada com os municípios, sendo que a ANAMMA 

tem papel fundamental nessa articulação entre os municípios para então dialogar com 

os entes estaduais e federais. 

A segunda apresentação teve como tema os Fundos Municipais Ambientais: A 

Experiência de Campinas. O Sr. Ricardo iniciou sua exposição apresentando uma linha 

do tempo com o histórico do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do 

Meio Ambiente – PROAMB, vinculado à SVDS, que foi criado pelo Município de 

Campinas através de Lei 9811 de 23 de julho de 1998 com a Criação do Conselho 

Diretor do Fundo e do Regimento Interno, mas somente em 2013 começou a ser de 

fato utilizada, com o levantamento dos valores devidos, elaboração do Plano 

Plurianual (PPA), Lei de diretriz orçamentária (LDO) e Lei orçamentária anual (LOA), 

ações ambientais aprovadas por um novo conselho diretor e contratações avançando.  

Após o histórico, o Sr. Ricardo explanou sobre os aspectos deliberativos, executivos e 

técnico-operacional do PROAMB e ressaltou que há uma Secretaria Executiva dentro 

de uma coordenadoria instituída em Lei na SVDS, contando com gestores que são 

técnicos responsáveis por cada ação, os quais atuam principalmente no momento de 

definições de diretrizes e de ações. Segundo ele, existe também um gestor e fiscais de 

contrato para o momento de contratação e execução das ações.  

Em seguida, foram apresentadas as fontes de recursos do PROAMB, ressaltando que 

as externas compõem a maior parcela, ressalvando ainda que nos últimos anos as 

taxas oriundas do licenciamento e das multas da fiscalização ambiental correspondem 

a 25% dos recursos do fundo, sendo que a entrada de recursos no Fundo nos últimos 

cinco anos foi de 2,8 milhões por ano. 

Na sequência, o Sr. Ricardo apresentou um gráfico com a divisão das ações que estão 

sendo financiadas pelo Fundo, as quais envolvem atividades de meio ambiente e 

cidadania, áreas contaminadas, fortalecimento institucional, execução de projetos 
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pioneiros e gestão de recursos naturais. Também apresenta as ferramentas internas 

de acompanhamento e gestão das ações aprovadas, que é feito mensalmente.  

Por fim, expôs os resultados gerais, mostrando que no início da implantação do Fundo 

houve um travamento, uma inércia, que foi melhorando ao longo dos anos, e hoje há 

uma representação de 15% da contratação em relação à aprovação e observa que a 

despeito do aumento ainda está aquém do desejado. Ademais, resume algumas lições 

aprendidas como a criação de uma estrutura própria para gerenciar o fundo, 

regulamentar a lei de criação do fundo e estabelecer os procedimentos operacionais, 

cautela ao aprovar as ações e reservar uma parcela para ações decorrentes de futuros 

planos municipais.  

A terceira apresentação, intitulada de “A Experiência do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos de São Paulo – FEHIDRO”, foi proferido pelo Sr. Rui que iniciou sua fala 

mostrando a estrutura da Secretaria de Saneamento e da Coordenadoria de Recursos 

Hídrico, que contempla um Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - FEHIDRO, com um Centro de Apoio Técnico Operacional e um 

Centro de Captação e Aplicação de Recursos de Investimento.  

Comentou que na Constituição Paulista de 1998 já estava previsto a instituição de um 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos com os recursos 

financeiros e institucionais assegurados para o uso racional e proteção das águas, e 

que o Estado de São Paulo é pioneiro na moderna gestão da água que inclui 

mecanismos como, os Planos Estaduais de Bacias, Sistema de Gestão e Fundo 

específico.  

Em seguida, complementou informando que o FEHIDRO é uma parte da solução de 

financiamento das ações, sendo importante para alavancar os programas ambientais 

necessários, mas não é tudo. O Sr. Rui informou ainda que a maior parcela de recursos 

do FEHIDRO é oriunda da cobrança pelo uso da água. Em relação ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, apresentou as atribuições do Conselho, ressaltando 

que suas funções referem-se à formulação, implantação e acompanhamento da 

Política de Recursos Hídricos nas Bacias. Apresentou também o cardápio de 

Programas de Duração Continuada, que tratam da Base de Dados, Cadastros, Estudos 
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e Levantamentos, Gerenciamento dos Recursos Hídricos, recuperação da qualidade, 

capacitação técnica, educação ambiental, dentre outros.  

Em seguida, relembrou que de 1993 a 1996, o Fundo recebia recursos apenas dos 

royalties de Itaipu, e que atualmente, há também a compensação financeira 

distribuídas pela ANEEL, em que 45% vão para o Estados, que representa 

aproximadamente 60 milhões por ano (média histórica). Ele afirma que desde o ano 

passado houve uma queda dos recursos em função da crise hídrica, e talvez esse ano 

nem chegue a 50 milhões.  

Apresentou ainda o fluxo financeiro dos recursos, e como é feito a tomada de recursos 

pelos interessados. Atualmente o Fundo é não reembolsável, e podem ser 

beneficiadas entidades de direito publico, universidades, entidades de pesquisa, 

entidades da sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos. Diz que até hoje 

não houve interesse do direito privado por alegarem que o processo é burocrático e 

também pela taxa de juros. O fundo então vai adotar uma nova política, pois os 

usuários estão pagando pela água e não há um fundo que financia suas ações.  

O Sr. Rui apresentou ainda os principais atores (tomadores, colegiado, agente técnico 

e financeiro, Secofehidro) e ações (desde elaboração do Termo de Referência até a 

Prestação de Contas), ressaltando que em média os empreendimentos levam mais de 

3 anos mas que o caminho precisa ser encurtado. A escolha dos agentes técnicos 

depende dos projetos e envolvem servidores de diversos órgãos ambientais (Instituto 

Florestal, CATI, IG, etc.). Segundo ele, as estatísticas básicas do Fundo existem desde 

1995, e contam com mais 5500 empreendimentos financiados, quase 1500 contratos 

vivos. Segundo ele, há uma média de 450 novas indicações por ano, mas há uma taxa 

de mortalidade de 20 a 25%, principalmente por problemas de qualidade do projeto, 

falta de habilidade de administração e falta profissionalização na gestão de contratos.  

Ressaltou ainda a necessidade de um quadro permanente para a gestão desses 

contratos nos órgãos municipais. Hoje os projetos do fundo somam cerca de R$ 1,1 

Bilhões de reais. Apresentou também a porcentagem de distribuição das ações, que 

foram divididas em: engenharia, educação ambiental, combate a erosão, perfuração 

de poços, etc.  
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Por fim, finalizou a palestra apresentando os pontos fortes como a descentralização 

das decisões, autonomia para aplicação de recursos no âmbito do SIGRH e 

financiamento das ações da política de recursos hídricos. Apresentou também os 

pontos fracos como, por exemplo, baixa agilidade de aplicação de recursos, 

pulverização dos recursos (precisa escolher bem essas ações) e a burocracia elevada. 

Por fim, concluiu dizendo que atualmente estão estabelecendo valores mínimos para 

os empreendimentos, já que a gestão de um contrato exige a presença de diversos 

servidores, e fazendo uma nova reengenharia no Fundo, com consultoria 

especializada. 

A quarta palestra teve como título: Instrumentos Econômicos e Financeiros para a 

Conservação Ambiental no Brasil e foi proferida pelo Sr. Roberto Resende. Num 

primeiro momento, o Sr Roberto apresentou os instrumentos da política ambiental 

(Regulatórios, Informação, Pesquisa e Econômicos). Segundo ele, dentre os objetivos 

dos instrumentos econômicos estão maximizar o bem-estar social, financiar atividade 

social e induzir um comportamento social. Para isso, estão disponíveis recursos 

públicos oriundos, por exemplo: da Petrobras Socioambiental, da Agência Nacional de 

Águas – ANA, dos Fundos Recursos Hídricos, do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente, dos Fundos de Direitos Difusos, do Ministério 

Público e dos Fundos municipais, estaduais e internacionais como Agências 

multilaterais – GEF, Agências governamentais e Organizações não governamentais.  

Ressaltou também as iniciativas que envolvem o Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), sendo o mais antigo a cobrança pelo uso da água, para o qual falta a 

regulamentação da Lei para instituir esse Programa no Estado de São Paulo. 

Comentou ainda que há raros PSAs e que há mais de 5 anos as experiências continuam 

as mesmas como a da Costa Rica, Nova York e Extrema, sendo necessários novos 

avanços. Informou ainda que está em tramitação o Projeto de Lei 792/07 que institui a 

Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, a qual irá definir as 

prioridades para aplicação dos recursos: preservação x conservação x recuperação, 

sendo que a maior dificuldade na regulamentação é a definição de critérios.  

Em seguida, falou em como o Novo Código Florestal permite o uso de instrumentos 

de compensações, como as reservas legais e os mecanismos fiscais (IPTU, ITR, ICMS 
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verde). Por fim, apresentou alguns projetos da ONG Iniciativa Verde: Programa 

Carbon Free Iniciativa Verde, Inventário de emissões de GEE (GHG Protocol), Projetos 

de recuperação ciliar em áreas protegidas (APPs, UC), Conscientização e Foco em 

diversos serviços socioambientais. Finalizou sua apresentação falando da necessidade 

de interação com outros níveis de governo, empresas, ONG e sociedade, e ressaltou 

que com o Código Florestal e a legislação das mudanças climáticas há as 

compensações ambientais que precisam ser bem trabalhadas para destravar e fazer 

funcionar esse mecanismo. 

A penúltima apresentação, intitulada: Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 

“Complementações” foi proferida pelo Sr, Ioberto que iniciou sua apresentação 

questionando os valores da TCFA e os motivos que impedem a chegada dos recursos 

aos municípios.  Mostrou como exemplo o relatório de gestão do IBAMA, sendo que 

somente em matéria do TCFA são mais de 217 milhões. Deste valor, o IBAMA 

transfere 60% ao Estado, e o IBAMA retém 40%.  

Segundo ele, alguns Estados já começaram a elaborar suas leis, entretanto, ainda 

existe a necessidade dos recursos chegarem até os municípios. A dificuldade está na 

forma de como as Leis são instituídas, devendo incorporar que a conferência dos 

recursos será destinada às instituições ambientais. Ademais, lembrou que os 

municípios não podem receber recurso do governo estadual se a Taxa não for criada 

por Lei Municipal específica.  

O Sr. Roberto argumentou ainda que para a ANAMMA, existe um interesse em que 

haja repasse aos municípios. A instituição poderia ajudar os municípios na 

disponibilização no site de minutas às secretarias municipais de meio ambiente para 

adequar a legislação, bem como assessorar a obtenção dos dados junto ao IBAMA e 

ao Estado. Informou ainda que há um modelo de Ofício a ser direcionado ao IBAMA 

para solicitar os seguintes documentos do Cadastro Técnico Federal de Atividade 

Potencialmente Poluidora e o relatório das atividades. 

Ressaltou que as ANAMMAs Estaduais deveriam assessorar os municípios a buscar as 

informações e termos de acordo. Finalizou por fim, sugerindo como produto do 

evento, a busca por uma forma de composição, onde o município autoriza o Estado a 

repassar os recursos aos municípios, e que o recurso vem exatamente em valor 
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correspondente às tributações do município, com a Implantação de um Programa 

Nacional de apoio no recebimento da TCFA municipal. 

A última palestra foi ministrada pelo Sr. João Ricardo, cujo tema foi o Cadastro 

Técnico Ambiental de Atividades Potencialmente Poluidoras e TCFA – Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental.  

O Sr. João Ricardo iniciou sua exposição apresentando a Lei Estadual nº 14.626/11, 

que instituiu o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do 

Estado de São Paulo (Taxa Ambiental Estadual), que estabelece em seu Art. 11 que em 

razão da taxa de fiscalização ambiental, o montante efetivamente pago ao Município 

constitui crédito para compensação com valor devido a título de Taxa Ambiental 

Estadual, até o limite de 40%. Ou seja, segundo ele, o governo já criou a taxa da TCFA 

e cabe aos municípios adequarem suas leis para que consigam reter 40% do valor do 

Estado. 

Reforçou dizendo que o arrecadamento da taxa é oriundo das atividades poluidoras 

instaladas no município.  Ressaltou ainda que a TCFA não é uma taxa nova e sim um 

valor que é devido ao município, não onerando, portanto, o cidadão, já que não há 

cobrança adicional e que cabe ao gestor municipal deixar isso bem claro junto ao 

prefeito e à câmara municipal, para viabilizar o aceso a esse recurso.  

O Sr. João Ricardo citou o exemplo de São Bernardo, onde o Cadastro Técnico 

Ambiental de Atividades – CTAA foi instituído em 2012 e, com a promulgação 

regulamentador do CTAA e da TCFA, em 2014, iniciou-se as tratativas junto à SMA-

SP/IBAMA, para ajustar a operacionalização da cobrança municipal. Porém, a 

implantação da taxa criou um problema, pois a única forma possível do município 

receber sua parcela da TCFA foi cobrando do empreendedor duas vezes o valor 

referente ao percentual municipal, e fazendo com o empreendedor solicite a 

devolução da duplicidade dessa parcela junto ao IBAMA ou Estado.  

Ressaltou ainda que se trata de uma estratégia radical que coloca o “bode na sala”, ou 

seja, cria um descontentamento para forçar o entendimento, mas é uma forma de 

fazer a discussão andar, já que quando os primeiros empreendedores, via FIESP, 
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começaram a reclamar, a Prefeitura sugeriu que eles procurassem o Estado, e então 

nesse momento, fez com que seja discutido um convênio entre Estado e São Bernardo 

que poderá servir de modelo para os demais municípios do Estado.  

Em seguida, apresentou os valores do cadastro e os documentos necessários para este 

fim. Segundo ele, as dificuldades apresentadas referem-se principalmente à 

compensação do crédito pelo Estado, referente ao montante pago ao município, a 

burocracia para o empreendedor que deverá solicitar essa compensação de crédito e a 

ausência de um mecanismo de compensação e repasse periódico dos valores que 

competem aos municípios.  

Informou ainda que a SMA/SP firmou um acordo de cooperação técnica com o IBAMA 

(Termo de Adesão ao serviço da GRU Única), para que as receitas TCFA e Taxa 

Ambiental Estadual sejam recolhidas de uma só vez, e os valores sejam repassados 

periodicamente pelo IBAMA através de ordens bancárias. Apesar disso, o repasse ao 

município não é automático. Os municípios devem então solicitar junto ao IBAMA a 

lista de empreendimentos cadastrados. Ressaltou ainda que o primeiro passo a ser 

dado é a criação da Lei Municipal e que neste caso, o  município de São Bernardo está 

à disposição para ajudar.  

Segundo ele, algumas prefeituras já estão discutindo com IBAMA e SMA uma 

proposta de customização de sistemas já existentes para se chegar a um filtro dos 

valores que competem aos municípios para o repasse automático dos recursos, 

lembrando que para isso será necessário firmar um Termo de Cooperação Técnica 

entre Município e Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O Sr. João Ricardo afirmou 

ainda que a SMA está estudando procedimentos para a efetiva compensação da Taxa 

Municipal que deverá ser solicitada por cada empresa e/ou pessoa física junto ao 

governo do Estado.  

Por fim, finalizou sua apresentação argumentando que cada vez mais se aumentam as 

atribuições dos municípios, como por exemplo, com o licenciamento ambiental, mas 

ainda falta uma política de capacitação, e o Estado não está fazendo isso.  

Argumentou que o MMA precisa se fortalecer com programas permanentes, sobre 

pena do SISNAMA funcionar precariamente. Outra questão fundamental refere-se 
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aos recursos, o MMA precisa estabelecer mesas de negociação para colocar a TCFA 

nos municípios, de forma institucionalizada com uma política federativa. A ANAMMA, 

junto com a Frente Nacional dos Prefeitos vão questionar o MMA, que deve estar 

perto dos municípios e assumir esse protagonismo. Ainda há a necessidade de iniciar 

um diálogo sobre a deliberação do CONSEMA que estabeleceu modalidades de 

licenciamento de impacto local, onde para alguns municípios houve um retrocesso, e 

precisa de revisão. Por fim, complementou que a ANAMMA tem insistido que o MMA 

tenha uma política integrada e junto aos municípios.  

 

          

 

 

Figura 2: Apresentações da Mesa 2 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.2.3. Painel Especial 1 - O Pioneirismo em Logística Reversa 

1. Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado  
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2. Hassan Zohn - APROMAC 

3. Celma Alves - ANAMMA 

4. Walter Françolin - SINDIRREFINO 

5. Carmem Níquel - ABEMA 

6. Ruy Rich - SINDILUB 

7. Giancarlo Passalacqua - SINDICOM 

8. Will Sandes de Melo - Ministério do Meio Ambiente 

      

 

Figura 3: Apresentações do Painel especial 1, da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de 

Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.2.4. Mesa 3 - Gestão de Resíduos Sólidos 

1- Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil (20 minutos) 

Drª. Zilda Maria Faria Veloso 

Diretora de Ambiente Urbano - Ministério de Meio Ambiente 

 2- Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa no Estado de São Paulo (20 

minutos) 

Dr. José Eduardo Ismael Lutti 

Coordenador de Ambientes Urbanos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São 

Paulo 
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 3- A fiscalização do Ministério Público na implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (20 minutos) 

Dr. Rodrigo Sanches Garcia 

GAEMA 

 4- Plano de Gestão Integrada de Resíduos do Município de São Paulo (20 minutos) 

Julia Moreno Lara 

Assessora da Presidência da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo 

(AMLURB) 

 5- Dificuldades Encontradas pelos Municípios na Aplicação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (20 minutos) 

Valdemir A. Ravagnani 

Superintendente do Consimares 

2.2.4.1. Súmula das exposições 

A primeira apresentação da Mesa 3 (Figura 4) foi proferida pela Sra. Drª. Zilda Maria 

Faria Veloso e teve como tema o panorama da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

no Brasil. Segundo ela, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 

12305/2010), discutida por mais de 21 anos, não conseguiu modificar e atingir os 

municípios. Para ela a implantação de soluções consorciadas (indicada na Política, 

mas que apresenta vários obstáculos) seria fundamental para garantir eficácia à 

disposição ambientalmente apropriada dos resíduos e, assim, à erradicação dos lixões, 

trazendo benefícios ao ar, água, solo e a Saúde Pública. 

A Lei traz também como instrumentos a responsabilidade compartilhada pelo Ciclo 

de Vida dos produtos entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e poder público e o moderno sistema de logística reversa que prevê um 

conjunto de procedimentos para viabilizar que os resíduos sólidos voltem ao setor 

empresarial de origem para reaproveitamento, como eletroeletrônicos, ou para 
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descarte ambientalmente correto, como por exemplo, pilhas, lubrificantes, baterias e 

medicamentos (dependendo da tecnologia). 

Para ela, a elaboração dos Planos Nacionais, Estaduais, Intermunicipais e Municipais 

são umas das ferramentas mais relevantes da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. No âmbito empresarial, ainda se faz necessária a elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  A versão preliminar do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos foi disponibilizada para consulta pública em 2011, mas, até hoje, não 

foi oficializada por falta de análise do Conselho Agrícola. 

A segunda apresentação da mesa, intitulada de Gestão de Resíduos Sólidos e 

Logística Reversa no Estado de São Paulo foi feita pelo Dr. José Eduardo, que iniciou 

sua explanação afirmando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é a mais 

importante Política Pública, pois engloba aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Para ele a mudança de hábitos visando à diminuição do consumo acentuado dos 

Recursos Naturais vai de encontro com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo ele, para garantia de sucesso na gestão dos Resíduos Sólidos é fundamental 

a elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos incentivando a técnica dos 3R, coleta 

seletiva, destinação correta, definindo responsabilidades e a sustentabilidade 

operacional, sem prejuízos às Prefeituras. 

Foi anunciado por ele que a nova SMA nº 45 foi publicada no mesmo dia da palestra e 

define as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-

consumo no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

A terceira palestra foi ministrada pelo Dr. Rodrigo e teve como tema a fiscalização do 

Ministério Público na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi 

mencionado pelo Dr. Rodrigo que atualmente a gestão de resíduos sólidos tem como 

regulamentação a edição de dois diplomas legais: a Lei 11.445/2007, que trata das 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e seu Decreto regulamentador nº. 

7.217/2010, bem como, a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto 7.404/2010. As referidas normas, junto 

com as demais que compõem a legislação ambiental, introduzem no ordenamento 

jurídico regras que têm por objetivo dar efetividade aos direitos de todos à saúde e ao 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrados pela Constituição Federal 

de 1988. 

Ele definiu a crise na gestão de resíduos sólidos como oportunidade de renovação de 

antigas regras como, por exemplo, mudar de um modelo de “crescimento” 

(quantitativo) para “desenvolvimento” (qualitativo). Ressaltou ainda que os 

municípios que não estiverem com seus planos devidamente elaborados, poderão 

sofrer as sanções previstas na legislação. 

Durante seu discurso, ele ainda citou a Lei Complementar 101/2001 que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências, como uma legislação a ser observada pelo município também na 

questão da gestão dos resíduos sólidos entendendo não poder onerar somente o 

município uma vez que essa gestão deve ser compartilhada. 

A palestra seguinte, intitulada de Plano de Gestão Integrada de Resíduos do Município 

de São Paulo foi proferida pela Sra. Julia que apresentou um panorama da criação do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo, 

que foi consolidado pelo Decreto 54.991, de 02 de abril de 2014 (baseados nas Leis 

12.305/2010, 11.445/2007 e 12.187/2009). 

Segundo ela, para a elaboração de tal plano foi criado o Comitê Intersecretarial para a 

Política Municipal de Resíduos Sólidos através do Decreto nº 53.924, assessorado por 

cinco grupos de trabalho e participação de 7 mil pessoas em 58 eventos. O objetivo e 

hierarquia obrigatória de gestão determinados pelo comitê foram: não geração - 

redução – reutilização – reciclagem – tratamento – destinação final ambientalmente 

adequada. 

Foi apresentado também o diagnóstico (situação real), cenários futuros, diretrizes 

para o manejo diferenciado dos resíduos de acordo com sua tipologia (orgânico, seco, 

construção civil) e adequada destinação subsidiando a elaboração do Plano que 

indicaram necessidades como: ampliação da coleta seletiva e inclusão de catadores e 

sucateiros, implantação de ecopontos (em especial para coleta de pneus, pilhas e 

baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, óleos lubrificantes). Neste caso, a localização 
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da instalação do ecopontos levou em conta os “pontos viciados”, locais em que a 

população descartava seus resíduos logo depois da limpeza pela Prefeitura. 

Com fotos foram também apresentadas a implantação de centrais mecanizadas de 

triagem e estações de transbordo de diversos tipos de resíduos e experiências 

relevantes como instituições desenvolvendo compostagem in situ. 

A última palestra da Mesa tratou das dificuldades encontradas pelos Municípios na 

aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e foi ministrada pelo Sr. Valdemir 

que apresentou as dificuldades e os desafios que a Região Metropolitana de Campinas 

tem em se elaborar um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, já que possui mais de 1 

milhão de habitantes e considerando o poder aquisitivo relativamente bom 

ocasionando em maior geração de resíduos. Ele chamou atenção ainda para os Pontos 

de Entrega Voluntária – PEV para o funcionamento nos finais de semana e feriados, 

pois foi verificado serem esses os dias de maior demanda na entrega dos resíduos. 

           

 

Figura 4: Apresentações da Mesa 3 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.2.5. Mesa 4 - A Cidade que Temos e a Cidade que Queremos 

1- A Cidade que Temos e a Cidade que Queremos  

Perseu Mariani 

Secretário de Meio Ambiente de Botucatu 
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 2- Plano de Saneamento Básico  

Sílvio José Marques 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE 

 3- Economia Solidária  

Kátia Perobelli 

Subsecretária do Desenvolvimento Econômico Solidário da prefeitura do Rio de Janeiro 

 4- Planos Municipais da Mata Atlântica  

Mario Mantovani 

SOS Mata Atlântica 

2.2.5.1. Súmula das exposições 

A primeira palestra do dia (Figura 5) foi proferida pelo Sr. Perseu Mariani, Secretário 

de Meio Ambiente de Botucatu e foi baseada no desempenho da cidade, frente ao 

Programa Município Verde Azul, do estado que se iniciou em 2007, que se divide em 

10 Diretivas, nos termos das Resoluções da SMA vigentes: 

Diretiva 1 - Esgoto Tratado (ET) ); 

Diretiva 2 - Resíduos Sólidos (RS); 

Diretiva 3 - Biodiversidade (BIO) ; 

Diretiva 4 - Arborização Urbana (AU) ; 

Diretiva 5 - Educação Ambiental (EA); 

Diretiva 6 - Cidade Sustentável (CS); 

Diretiva 7 - Gestão das Águas (GA); 

Diretiva 8 - Qualidade do Ar (PA); 

Diretiva 9 - Estrutura Ambiental (EM); 

Diretiva 10 - Conselho Ambiental (CA) 
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Foi apresentado como Botucatu aborda cada uma das diretivas, sendo que os 

destaques feitos foram referentes: à parceria com Instituto Floravida, visando à 

reabilitação de animais silvestres; a dificuldade da diretriz de arborização urbana; ao 

avanço da instituição de Educação Ambiental, com material didático específico; na 

rede pública municipal (educação formal) e para a troca da frota de ônibus. 

Como ações diferenciadas, o palestrante mencionou a Estação de tratamento de 

esgoto que seca o lodo, diminuindo em até 85% o volume de resíduo gerado, 

diminuindo assim, o número de viagens necessárias para o transporte até o destino 

final, impactando positivamente a vida útil do aterro e também a qualidade do ar 

(diminuição da emissão de CO2). Outra medida adotada pelo município que merece 

destaque é a alteração da classe de enquadramento do Rio Lavapés, um dos rios 

utilizados no abastecimento da cidade. E, finalizando, o palestrante destacou as ações 

diferenciadas quanto ao monitoramento dos resíduos da construção civil, que mostra 

a localização das caçambas por sistema de georreferenciamento.  

A segunda palestra foi ministrada pelo Sr. Silvio José Marques, Diretor de Assuntos 

Internacionais da ASSEMAE (Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento), que iniciou sua fala pela apresentação da associação, que tem sede em 

Brasília e está dividida em 13 Regionais no território brasileiro. Depois disso, sua fala 

se direcionou para a situação dos serviços de saneamento, destacando que ainda hoje, 

menos da metade da população tem coleta de esgotos. Lembrou ainda que dos 

quatro serviços de saneamento básico, os que estão em pior situação atualmente são 

os referentes à esgoto e resíduos.  

Em seguida, o Sr. Silvio seguiu apresentando os dados do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre saneamento), do ano de 2013. Os dados foram apresentados por 

Região e por detalhamento dos serviços, deixando clara a situação preocupante na 

qual o Brasil se encontra. Os dados também mostram que existe uma desigualdade 

muito grande entre as regiões do norte e sudeste do Brasil. Outra informação é que o 

reaproveitamento dos recicláveis está muito aquém do desejável, que cerca de 3 

milhões de pessoas não são atendidas com coleta regular de resíduos e que a maioria 

dos municípios não tem qualquer forma de cobrança pelos serviços de saneamento.  
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O diretor da ASSEMAE também apresentou um mapa ilustrando a forma como os 

municípios destinam os seus resíduos e, através dele, pode-se notar que, infelizmente 

ainda existem muitos lixões no país, que já deveriam estar extintos. Estes lixões 

encontram-se, distribuídos de forma desigual no território nacional, com destaque 

para as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. De acordo com o mesmo mapa, nas 

regiões Sul e Sudeste, predominam os usos de aterros sanitários.  

Em seguida, deu-se inicio à palestra da Sra Kátia Perobelli da Rosa, assessora da 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário do Estado do Rio de 

Janeiro. A palestra teve como base a questão social, iniciando sobre a Economia 

Solidária. Ela exemplificou que este novo modelo de desenvolvimento sustentável e 

solidário desenvolve as capacidades dos trabalhadores e trabalhadoras e em todos os 

setores da sociedade. Neste modelo, os trabalhadores passam por um processo de 

formação e participação das atividades de produção. 

Durante sua fala, ela destacou a importância do programa de desenvolvimento local 

sustentável solidário que busca projetar-se como modelo de desenvolvimento, uma 

vez que prevê melhorias em um novo modo de: 

 Produção; 

 Comercialização; 

 Finanças; 

 Consumo que privilegia a autogestão; 

 Cooperação; 

 O desenvolvimento comunitário e humano; 

 A justiça social; 

 A igualdade de gênero, raça e etnia; 

 Acesso igualitário à informação, ao conhecimento e à segurança alimentar; 

 Preservação dos recursos naturais pelo manejo sustentável; 

 Responsabilidade com as gerações, presente e futura, construindo uma nova forma 

de inclusão social com a participação de todos. 

A palestrante deu ênfase também a solidariedade em prol do desenvolvimento 

sustentável que tem como objetivo o desenvolvimento da sociedade de forma 
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conjunta fazendo com que ocorra uma integração entre todas as pessoas da 

comunidade. 

Por fim, foi abordada a questão da importância dos pontos solidários (que respeita a 

vocação e oferece capacitação ao grupo empreendedor) e pontos fixos de vendas dos 

produtos fabricados.  

A última palestra da mesa foi proferida pelo Sr. Mario Mantovani, Presidente da 

Fundação SOS Mata Atlântica. O palestrante iniciou sua fala apresentando o objetivo 

do projeto que é o fomento aos PMMAs, buscando contribuir para o fortalecimento da 

gestão ambiental local participativa, efetivação da Lei da Mata Atlântica e, 

consequentemente, o aumento da cobertura da vegetação de Mata Atlântica no 

Brasil. 

Expos ainda, através de uma ilustração, alguns problemas ambientais que ainda 

necessitam de manutenção, prevenção e regulação, além da importância disso para 

os municípios. Durante sua apresentação, destacou ainda a importancia da Lei 11.428, 

de dezembro de 2006, também conhecida como Lei da Mata Atlântica. 

Também foram as etapas necessárias para a implantação de um projeto de 

restauração florestal, mostrando detalhadamente cada uma das etapas, detalhando a 

existência de  forças Impulsivas e as forças restritivas no ambiente interno e externo, 

além das estratégias e ações usadas para recuperar e conservar a Mata Atlântica. 

Por fim, o palestrante apresentou os critérios para identificação das áreas prioritárias 

para conservação e recuperação da região.  

                          

Figura 5: Apresentações da Mesa 4 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 
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2.2.6. Painel Especial 1B - Experiências Exitosas em Logística Reversa 

1- Embalagens Plásticas de Lubrificantes 

Instituto Jogue Limpo 

 2- Embalagens de Agrotóxico 

INPEV 

 3- Pneumáticos 

RECICLANIP 

  

Figura 6: Apresentações do Painel especial 1B da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de 

Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.2.7. Painel Especial 2 - Atuação da Gestão Ambiental à Luz da Lei Complementar 

nº 140/11 

1- Construção de uma Nova Relação de Competência Ambiental entre os Entes 

Federativos 

José Mairton 

Secretário de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 
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 2- Novos Desafios para a Gestão Ambiental Municipal 

Silmara Vieira da Silva 

Diretora do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental - MMA 

 3- Licenciamento Ambiental Municipalizado: a experiência de Campinas 

Andréa Struchel 

SVDS 

 4- Os Desafios e Perspectivas de Desenvolvimento Municipal na Gestão Ambiental 

Brasileira 

João Ricardo Caetano 

Secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo – SP 

 

                  

Figura 7: Apresentações do Painel especial 2 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de 

Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.2.8. Plenária Preparativa para a 24ª Assembléia Nacional da ANAMMA 

 Balanço da Gestão 2013/2015 

 Encaminhamentos a partir dos debates das Mesas Temáticas e Painéis Especiais 

 Destaques de temas e propostas Importantes a serem trabalhadas na próxima 

gestão 
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DIA 25/06/2015 - QUINTA-FEIRA 

1. 24ª Assembléia da ANAMMA Nacional 

Eleição da Diretoria Nacional para o Biênio 2015/2017 

2. 24ª Assembléia Geral da ANAMMA Nacional 

Durante o evento foram eleitos e empossados (Figura 7) para compor a nova diretoria 

da ANAMMA NACIONAL os seguintes nomes: 

PRESIDENTE - Rogério Menezes - CAMPINAS – SP 

1° VICE PRESIDENTE - Fábio Camargo - GOIÂNIA – GO 

2° VICE PRESIDENTE - Fernanda Aguiar - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES – BA 

SECRETARIO GERAL - Fernando Araújo Nunes, - CHARQUEADAS – RS 

DIRETOR RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Marcelo Caetano Rosado - NATAL-RN 

DIRETOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Renato Eugênio de Lima - CURITIBA-PR 

DIRETOR FINANCEIRO - Aldo Aluízio Silva - HORTOLANDIA – SP 

DIRETOR TÉCNICO - Ricardo Caetano de Lima - UBERABA – MG 

DIRETORA JURIDICA - Wanessa Arduina - DUQUE DE CAXIAS – RJ 

CONSELHO FISCAL TITULAR: 

 Germana Pires Coriolano - PALMAS –TO 

 Taciana Vieira de Amorim - MACEIO - AL  

 José de Ribamar Pinheiro Junior - BACABEIRA – MA 

CONSELHO FISCAL SUPLENTES:  

 Fernando Leite - BLUMENAU - SC 

 Marcelo Rodrigues Mendonça - CATALÃO - GO 

 André Miragaia - ILHA BELA - SP 
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Também foram eleitos e empossados os seis (06) representantes dos Biomas 

Brasileiros: 

Bioma CAATINGA - Carlos Ribeiro - RECIFE- PE 

Bioma MATA ATLÂNTICA - Romildo Campelo de Pinho - SÃO PAULO - SP 

Bioma CERRADO - Pedro Wilson Guimarães – GOIÂNIA - GO 

Bioma AMAZONIA - Edjales Benício - PORTO VELHO - RO 

Bioma PAMPA - Paulo Henrique Damasceno Machado – CHARQUEADAS -RS 

Bioma PANTANAL - Fabio Camargo – GOIÂNIA - GO 

 

          

          

Figura 8: 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente 

(ANAMMA). 
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2.2.9. Mesa 5 - Oportunidades na economia de baixa intensidade de carbono frente 

às mudanças climáticas 

1- Papel das cidades na estratégia da empresa  

Rodolfo Sirol 

Diretor CPFL 

 2- Ações de Campinas em mudanças climáticas e economia verde 

Rogério Menezes 

Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas 

 3- Oportunidades de colaboração que a Braskem vislumbra na área de mudanças 

climáticas?  

Sonia Karin Chapman 

Gerente de Desenvolvimento Sustentável Braskem 

 4- Quais benefícios para as cidades em investirem em carros/ônibus elétricos?  

Adalberto Maluf 

Diretor de Relações Governamentais e Marketing BYD Brasil 

 5- Como tratamento do esgoto para abastecimento - uma medida de adaptação - 

poderia trazer benefícios econômicos para as cidades?  

Renata Gasperi 

Coordenadora da Estação Produtora de Água de Reúso SANASA – Campinas 

2.2.9.1. Súmula das exposições 

A primeira palestra da Mesa 5 (Figura 9) foi proferida pelo Sr. Rodolfo, que apresentou 

a experiência da CPFL com a planta de baixa produção de carbono que incorpora o 

sistema de distribuição energético do país, a Usina Solar de Tanquinho, em 

Campinas/SP. Segundo ele, na Usina utiliza-se do modelo de produção fotovoltaica e 
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tem apresentado bons indicadores. A grande vantagem desta tecnologia se dá frente 

às mudanças ambientais e também econômicas que é cada vez maior especialmente, 

como solução em eficiência energética para o comercio, indústria e condomínios 

logísticos. Entretanto, para que o modelo possa ser replicado é necessário o incentivo 

por parte do Poder Público. A consolidação da economia de baixo carbono muito 

popular em outros países requer que o planejamento territorial dos Municípios 

considere o espaço necessário para se estabelecer e ampliar a economia de baixo 

carbono na urbe. 

Em seguida, para exemplificar o papel do Poder Público, o Secretário do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Sr. Rogério Menezes 

apresentou a experiência da Cidade que hoje ocupa o 3º lugar no raking do Programa 

Cidades Sustentáveis e destaca-se na adoção de Políticas inovadoras e voltadas para 

apoiar o munícipe a construir uma cidade sustentável. De acordo com o Secretário, 

algumas dessas políticas são de monitoramento, como o Observatório Campinas 

Sustentável ou o Censo Verde (este último em contratação), outras são de caráter 

assistencial ou de incentivo a boas praticas, como a Lei de Incentivo Fiscal, o Selo S ou 

o Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. A lei de incentivos fiscais (Lei 

14.947/2014), trabalhada em pioneiramente em Campinas, visa atrair novas empresas 

e prestadoras de serviço tecnológico. O incentivo fiscal é uma política publica que visa 

impulsionar a vocação tecnológica da Cidade, favorecendo aqueles produtos voltados 

para a nova economia, como por exemplo, a Planta da Pirelli, o Laboratório Nacional 

de Luz Sincrotron, os empenhos da BYD em ônibus e carros elétricos ou a planta 

fotovoltaica da Usina Tanquinho apresentada anteriormente. 

O Sr. Rogério acredita que uma das mudanças na economia provocadas pelas 

mudanças climáticas refere-se aos “Recursos Hídricos”, um ativo ambiental essencial 

a vida que sofre com a falta da água em quantidade e qualidade. Presente nas RMC e 

RMSP, a escassez hídrica impulsionou alternativas para a produção de água para 

serviços não diretos nas cidades. E citou ainda o exemplo de Campinas que promulgou 

a Resolução Conjunta SVDS/SMS 09/2014, de 04 de agosto de 2014 que viabiliza a 

produção de Água de Reúso na cidade.  
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Em seguida, a autarquia de Saneamento e Abastecimento de Campinas, a SANASA, 

por meio da sua representante Sra Renata, apresentou a Estação de Produção de 

Água de Reúso - a EPAR Capivari II. A estação produz água com limiares de qualidade 

maiores do que o passível para estações comuns, isto porque o esgoto broto ao entrar 

na Estação passa por, pelo menos, três etapas: um Tratamento Preliminar, um 

Tratamento em Bioreator e por um Tanque de Biomembrana. Segundo a técnica, a 

qualidade dessa água produzida é acompanhada por relatórios mensais enviados ao 

Poder Publico, onde são acompanhados os monitoramentos biológicos, químicos e 

microbiológicos. Estão previstos na legislação, cinco tipos de usos como irrigação de 

jardins e fins paisagísticos, usos para desobstrução de galerias, construção civil, 

combate a incentivos ou outros usos do corpo de bombeiros. Gaspare explicou ainda 

que a Água de Reúso, para ser potável precisaria, apenas, ser clorada. Entretanto o 

uso potável merece mais estudos, ainda que o reúso potável não seja uma novidade 

em outros países. 

Outro impacto econômico foi apresentado pela Sra. Sonia, representante da empresa 

Brasken, que é a maior produtora de biopolimeros do mundo. Segundo ela, a empresa 

produz, dentre outros, plástico em sua “forma bruta” (resinas termoplásticas) e 

atende clientes desde indústrias, construção civil, varejo, setor automotivos e até 

mesmo o agronegócio.  

Em sua apresentação, ela destaca ainda a Cadeia de Produção do Plástico Verde, 

iniciado em 2010 como um modelo de fácil produção e uma alternativa econômica 

para o cenário mundial da de baixa produção de carbono. Entretanto, o Plástico Verde 

ainda representa um desafio na barreira comercial nacional e internacional devido a 

falta de informação dos steakholders e os elevados compromissos ambientais e sociais 

internacionais. Como organização privada, a Brasken destaca a obrigação de 

conquistar o cliente para que também adote a prática da sustentabilidade e se 

enxergar como parte da solução. Pra ela, a imagem do setor petroquímico ainda 

precisa vencer uma imagem muito negativa que esta consolidada na sociedade. Nessa 

perspectiva os compromissos e monitoramentos viabilizados pelo CDP vêm 

fortalecendo essas questões. Os principais desafios da Brasken para mitigar danos 

ambientais na sua planta consistem na emissão GEE, reciclagem (cadeias de produção 
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e pós consumo), também o investimento em água (perdas, consumo, reúso e estresse 

hídrico). 

Fechamos a mesa com a apresentação do Sr. Adalberto, representante da empresa 

BYD. A apresentação arrematou o tema da economia de baixa intensidade de carbono 

ao apresentar as alternativas automotivas dos carros e ônibus elétricos. Mas, mais do 

que isso, corroborou a fala dos demais palestrantes ao reforçar a sustentabilidade 

como panorama da nova economia, em todas as suas perspectivas. 

Segundo ele, a BYD está presente nesta nova economia e prima pela pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em cada uma das suas 20 fabricas espalhadas pelo 

mundo. O Sr. Adalberto apresentou ainda 12 soluções automotivas disponíveis na 

empresa, mas destaca as soluções de frota publica. Isto porque, ônibus (43%) e taxis 

(1%) correspondem a 44% da emissão de material particulado, segundo Instituto do 

Ar Limpo – America Latina, um risco para a saúde publica. Nessa perspectiva, cerca de 

150 cidades do Mundo, em 40 diferentes países já dispõem de ônibus e carros 

elétricos. No Brasil, algumas cidades como Campinas e Sorocaba/SP, Curitiba/PR, Rio 

de Janeiro/RJ, Salvador/ BA e Palmas/TO empenham investimentos desta natureza 

nas frotas públicas.  

           

 

Figura 10: Apresentações da Mesa 5 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 
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2.2.10. Mesa 6 - Agrotóxicos no Brasil: desafios para os municípios 

1- Agrotóxicos no Brasil: desafios para os municípios  

José Pedro Martins 

Jornalista e Escritor 

Editor da Agência Social de Notícias 

 2- Fórum Meio Ambiente e Câncer da Criança e do Adolescente 

Silvia Brandalise 

Presidente do Centro Infantil Boldrini 

 3- Ética médica e precaução 

Carlos Abrahão Cantusio 

Médico Sanitarista 

 4- Panorama do Programa de Alimentação Escolar no Município 

Luiz Henrique Bambini 

Departamento de Alimentação Escolar - Prefeitura Municipal de São Paulo 

A Drª Silvia Brandalise abriu a sessão destacando a implicação das novas tecnologias 

na saúde e na vida das pessoas, especialmente quando falamos das crianças. 

Campinas acompanha a realidade mundial, momento em que a mortalidade por má 

formação congênita e processos degenerativos vem aumentando e chega a superar 

em mais de 10 vezes a mortalidade pelo Câncer. Segundo ela, esse é um indicador 

preocupante para as Cidades onde a exposição excessiva de Crianças e Adultos a 

formas de não naturais de radiação (como em exames clínicos), hormônio, defensivos 

agrícolas entre outros, é a razão deste preocupante índice.  

A palestrante afirma que ao observarmos as atuais mudanças nos tipos de Câncer em 

Crianças temos um cenário de Câncer comumente associados a jovens e adultos 

ocorrendo com mais frequência em crianças de 0 a 14 anos, a exemplo destacamos os 
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carcinomas. Essa mudança na tipologia de Câncer em criança pode ser devido a 

exposição, inclusive intrauterina, a pesticidas, benzenos, agrotóxicos. 

A Dra. Silvia destacou ainda o papel do poder público em definir Políticas Públicas 

Educacionais, Ambientais e para o Agronegócio. A palestrante destaca a necessidade 

de Políticas mais duras e restritivas para as práticas potencialmente danosas a vida, 

isso inclui o controle no uso de defensivos nos alimentos e no uso indevido/excessivo 

de exames com radiação. Por outro lado é fundamental que a população seja 

imponderada sobre o risco de exposição excessiva a formas naturais ou “não naturais” 

de radiação e agrotóxico. 

Em seguida, o Dr. Carlos destacou a influência das poluições geradas nos últimos 40 e 

50 anos no mundo. Segundo o expositor, vivemos um processo de degeneração da 

vida no Planeta. A perspectiva hoje é que uma em cada três pessoas morram de 

câncer. A relação “doença e saúde” não pode, segundo ele, ser o preço a ser pago pelo 

desenvolvimento.  

Dr. Carlos destacou ainda que algumas relações, ainda pautadas neste princípio, 

podem e devem ser sustentadas. Foi salientado pelos palestrantes o Relatório do 

Instituto Nacional do Câncer sobre os danos causados pelos agrotóxicos. No relatório 

destacam-se os efeitos cumulativos da exposição a alimento, solo, leite materno e 

água contaminados por compostos utilizados na transgenia ou no uso de agrotóxicos. 

O palestrante reiterou ainda a fragilidade das Políticas Públicas e destacou 

veementemente o resultado do relatório que expõem Políticas Públicas que 

incentivam a utilização sem controle e na contramão do princípio da precaução na 

agroindústria. Para finalizar, destacou que é preciso ação, para atenuar as tecnologias 

que agridem a vida. 

Por fim, o Sr. Luiz Henrique trouxe a realidade da Cidade de São Paulo na segurança 

alimentar nas escolas. Segundo ele, é importante compreender que da produção 

agrícola (alimentícia) no Brasil, apenas 35% provem do agronegócio, a maior parte 

provem de produtores familiares. Nesta perspectiva, a Prefeitura de São Paulo alçou 

mão de uma política capaz de promover o necessário incentivo a produção oriunda da 

agricultura orgânica familiar. O trabalho visa garantia a segurança alimentar, mas 

mais do que isso, embutir a agricultura orgânica no cardápio das escolas de forma 
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atrelada a educação ambiental e conseqüentemente a valorização da vida no campo e 

a aproximação da criança a origem do alimento. 

A importância do tema, no entanto, só é completa se observarmos a segurança e 

transparência no acesso à informação. Sobre isso o Sr. José Pedro discorreu sobre a 

influência do agrotóxico que é historicamente forte e evidente no mundo. A Agenda 

21 (1992), em seus Capítulos sobre a Agricultura já trazia os danos do uso exagerado e 

descontrolado do agrotóxico. Nesta agenda defendia-se o manejo adequado. Hoje, 

mais de 20 anos do referido encontro pouco mudou no cenário mundial. 

Particularmente no Brasil, campeão mundial de uso dos agrotóxicos, inclusive 

triplicando o uso nos últimos 10 anos, na contramão do proposto pela Agenda 21.  

Em suma, a questão do agrotóxico não é uma prioridade para as organizações 

mundiais e seus países. Ele acredita que uma oportunidade para transformá-lo em 

prioridade é o direito a informação. Entretanto, a informação ambiental não é 

prioritária e não tem sido tratada com transparecia devida, ficando, portanto o desafio 

para as cidades que fomentem o acesso à informação. 
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Figura 11: Apresentações da Mesa 6 da 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

2.3. Visita Técnica 

Durante o evento, os participantes puderam realizar uma visita técnica à Usina Solar 

de Tanquinho – CPFL, que foi desenvolvida através de um projeto de P&D e se tornou 

a primeira usina solar do Estado de São Paulo e a maior do Brasil. Durante a visita 

guiada, os técnicos da CPFL explicaram o funcionamento da estação Tanquinho, suas 

vantagens, custo e demais questionamentos levantados pelos participantes (Figura 8). 

Para o evento e deslocamento até a Estação de Tanquinhos, um ônibus elétrico foi 

disponibilizado pela BYD.  
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Figura 9: Visita técnica à Usina Solar de Tanquinho – CPFL, durante a 24ª Assembléia Nacional da 

Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

 

3. Resultados do Evento 

Conforme comentado anteriormente, a inscrição para o evento pode ser realizada 

poderia ser feita de duas maneiras: diretamente no site do evento ou durante o 

evento. Na figura 11 podemos observar que foram efetuadas 386 inscrições pelo site e 

outras 79 no local do evento, totalizando 465 inscritos, representantes de 15 Estados 

brasileiros.  
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Figura 12: Número de inscritos na 24ª Assembléia Nacional da Associação Nacional de Órgãos 

Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA). 

Abaixo podemos observar algumas imagens do Evento. 
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