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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (04/2017)  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

Santo André, 23 de maio de 2017. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Poder Público: 
 

 Ajan Marques de Oliveira – presidente e representante titular da 
Superintendência do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de 
Santo André (SEMASA) 

 Arthur Luiz Caramel – representante suplente do Departamento de 
Defesa Civil (SEMASA)  

 Sérgio Bombachini – representante titular do Departamento de 
Planejamento e Obras (SEMASA) 

 José Elidio Rosa Moreira – representante titular do Departamento de 
Resíduos Sólidos (SEMASA) 

 Eudes Farina Grandolpho – representante suplente do Departamento 
de Resíduos Sólidos (SEMASA) 

 Márcio Moreno – representante suplente da Gerência de Controle 
Ambiental/DGA (SEMASA) 

 Lilimar Mazzoni – representante titular da Coordenadoria de Assuntos 
Jurídicos (SEMASA) 

 Marci Carmen Guazzelli – representante titular da Coordenadoria de 
Comunicação Social (SEMASA) 

 Mariana Veloso das Virgens – representante suplente da 
Coordenadoria de Comunicação Social (SEMASA) 

 Eriane Justo Luiz Savóia – representante titular da Gerência de 
Educação e Mobilização Ambiental/DGA (SEMASA)  

 Doroti Ribeiro do Prado Gomes – representante titular da Secretaria de 
Educação (PSA)  

 Francisco Sanches Fiego – representante suplente da Secretaria de 
Habitação e Regularização Fundiária (PSA) 

 Décio Alves da Silva Junior – representante titular da Secretaria de 
Orçamento e Planejamento (PSA) 

 Rosimeire Cândida B. Clemente – representante titular da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (PSA)  
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Sociedade Civil: 
 

 Olga Ferreira Mendes – representante titular do Clube da Família do 
Parque Andreense 

 João Martins Ferro – representante titular da Associação dos 
Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Viviane Pereira Alves – representante titular do MDV 

 Denise Baruzzi Brandão – representante titular da OAB 

 Avelino Condi – representante titular do Sindicato dos Químicos 

 Luiz Afonso Vaz de Figueiredo – representante titular da Fundação 
Santo André 

 Alessandro Alves – representante suplente da UFABC  

 Jussara Silva de Sales – representante suplente do MDDF 

 Sandro Vinícius Ortega Nicodemo – representante titular do Coletivo 
NASA 

 Renê Monico – representante titular da Oito Elementos 
Sustentabilidade 

 Ivone de Fatima Gibim Teixeira – representante titular do SindusCon-
SP   
 

 
 
Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Karin Finco – Semasa 

 Raphael A. M. Pedro – Semasa  

 Sandro T. da Silva - Sinduscon 

 Daniela Vieira – Semasa/ DGA 
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PAUTA 
 
 
 
Informes da plenária; 
 
 
Informes da Secretaria Executiva:  
 

 Relatório de Multas Reincidentes – abril de 2.017; 

 

 Relatório de Licenças Emitidas – abril de 2.017. 

 

 

 Aprovação da memória da reunião de 21/03 e 18/04/17; 

 

 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais; 

 

 Proposições e questionamentos; 

 

 Pautas: 
 

 Apresentação Departamento de Resíduos Sólidos – Parte 2 
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ABERTURA 
 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) abriu e presidiu a plenária. 
 
 
INFORMES 
 
 
INFORMES DA PLENÁRIA 

 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) abriu espaço para os informes 
da plenária. 
 

 Luiz Afonso Vaz de Figueiredo (FSA) comentou brevemente sobre a 12ª 

Semana Integrada de Meio Ambiente da Fundação Santo André e se 
comprometeu a encaminhar a programação para ser repassada aos 
conselheiros. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (GEMA/SEMASA) informou que o Semasa 
também vai realizar várias atividades, cursos e palestras e será 
divulgado aos conselheiros por e-mail. 

 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
  

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) informou que o relatório das 
licenças emitidas e o relatório de multas por reincidência de abril/2017 
foram enviados por e-mail aos conselheiros. 

 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) perguntou se há alguma 
proposição ou questionamento. 

 

 Renê Monico (Oito Elementos) propôs que, para a próxima reunião do 
Comugesan, seja falado sobre o futuro do Semasa, tendo em vista 
novos acontecimentos (comissão que iniciou um trabalho com a 
Sabesp). 
 

 A plenária discutiu a questão e será feito um informe na próxima 
reunião sobre o assunto proposto. Outra questão levantada foi os 
temas das próximas reuniões (com base no relatório de oficina de 

pauta realizada no início do mandato). 
 

 Viviane Pereira Alves (MDV) sugeriu que os temas (blocos temáticos) 
sejam encaixados na agenda (para que os conselheiros possam saber 
com antecedência o tema da próxima reunião). 
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 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) informou que vai encaminhar os temas 
com a previsão de datas deste ano aos conselheiros. 
 

APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) solicitou dispensa da leitura 
da memória da reunião de 21/03 e 18/04/2017 uma vez que todos 
receberam com antecedência. 
 

 A plenária aprovou as memórias. 
 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GT – GRUPO DE TRABALHO 
PROCESSOS E INFRAÇÕES AMBIENTAIS 

 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) solicitou dispensa de leitura 
dos relatórios do GT, uma vez que todos receberam com antecedência. 
 

 A Plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos 
abaixo: 

 
376/2010, 773/2016, 560/2016, 678/2016, 1080/2009, 
12346/2016.  
  

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
  
 
PAUTA 
 
 
APRESENTAÇÃO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PARTE 2 

 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) convidou o Diretor José 
Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) para a apresentação. 
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) iniciou informando que por 
um lapso não encaminhou os dados solicitados na última reunião pela 
conselheira Viviane Pereira Alves (MDV) e que vai repassá-los nesta 
reunião. 
 

 Relembrou as questões levantadas pelo Comugesan (conforme Oficina 
de Planejamento de Pautas):  
 

- Combate ao descarte irregular de resíduos 
- Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Implementação 
- Coleta Seletiva, Cooperativas, Educação Ambiental: Como melhorar? 
- Abordagem “maior” da Coleta Seletiva 
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 Explicou como é realizado o combate ao descarte irregular de resíduos 
através da ilustração: 
 

        
DRS – Departamento de Resíduos Sólidos 
DGA – Departamento de Gestão Ambiental 
 

 Ainda sobre o combate ao descarte irregular, relembrou ações feitas 
como: Limpeza e recuperação do ponto viciado na Rua das Minas, Sítio 
dos Vianas; Operação Obra Limpa, desenvolvida através do Consórcio 
Intermunicipal do ABC com as sete cidades (obs: Recadastramento 37 
empresas: junho/2017). 
 

 Convidou a Encarregada de Controle Urbano, Karin Finco 
(DGA/SEMASA), para apresentar como é feita a ação da fiscalização 
no combate ao descarte irregular de resíduos.  
 

 Karin Finco (DGA/SEMASA) se apresentou e informou que a 
fiscalização atua através de denúncia, sendo ruído o carro-chefe. Em 
relação ao descarte, comentou que foram recebidas 118 denúncias em 
2016, resultando em 17 advertências ambientais e 21 autos de 
infração ambiental e em 2017, 34 denúncias, resultando 9 
advertências ambientais/ autos de infração ambiental. Ressaltou que 
a quantidade é pequena e explicou as dificuldades de ação, uma vez 
que a fiscalização precisa identificar o infrator, o que nem sempre 
acontece. 
 

 Apresentou e comentou diversos exemplos de casos através de fotos. 
Ressaltou que a fiscalização não multa apenas por descarte irregular, 
mas também por disposição inadequada de resíduos. 
 
Exemplo de ação conjunta com monitoramento da Guarda Civil 
Municipal – Rua Afonsina x Rua Lauro Miller: 
 

Educação 
ambiental 

DRS e 
DGA 

Ações de orientação e educação 
ambiental realizadas por Agentes 

Ambientais 

Fiscalização DGA 
Agentes Ambientais com poder de 

autuação 

Controle DRS 
Georeferenciamento de pontos 
de acúmulo viciados e Operação 

Obra Limpa 

Limpeza e 
recuperação 

DRS 
Limpeza constante de pontos de 
acúmulo viciados e recuperação 

de áreas de descarte 
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Exemplo de disposição inadequada – Rua Alberto de Oliveira: 
 

  
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) complementou as 
informações com outros exemplos aos conselheiros.   
 

 Quanto ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS informou que o 
mesmo contempla a problemática dos diversos tipos de resíduos 
gerados, as alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de 
implementação, planos de metas, programas, projetos e ações 
correspondentes. Em Santo André, a maioria dos pontos levantados 
pelo PNRS já eram contemplados dentro da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, faltando sistematizar as práticas e estabelecer metas 
através do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o que foi realizado 
em 2012. 
 

 Listou alguns dos principais pontos contemplados antes do PNRS: 
 

 Coleta Seletiva universalizada 

 Fortalecimento das cooperativas de triagem de recicláveis 

 Cadastro de catadores 

 Educação Ambiental 

 Ampliação das Estações de Coleta Seletiva (18 Estações)  
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 Ampliação do Aterro Sanitário 

 Programa de Limpeza Urbana (Varrição, lixeiras, placas de “proibido 

jogar lixo” e Operação Chuvas de Verão) 

 Coleta e tratamento de Resíduos Infectantes e animais de pequeno e 

grande porte 

 Comentou os pontos viabilizados em função do PNRS: 
 
 Instituição da cobrança pela coleta de resíduos (Lei 9439/2012) 

 Plano Municipal de Resíduos Sólidos (2012)  

 

 Explicou os desafios da implementação do PNRS: 
 

 Aumentar os índices de resíduos encaminhados à reciclagem – 

12% * 

 Estabelecer acordos setoriais com a indústria de embalagens 

para logística reversa 

 Pensar alternativas para os resíduos sólidos após finalização do 

Aterro 

 

* Meta do PNRS relacionada ao percentual de resíduos recicláveis 
dispostos em Aterro 
 

 Reapresentou a tabela das ações em processo de implementação (a 
mesma apresentada na reunião passada). 
 

 Quanto à abordagem maior da Coleta Seletiva, comentou que além da 
agenda constante de atividades de educação ambiental, a coleta 
necessita de uma abordagem mais abrangente, que é alcançada 
através de campanhas publicitárias. A última campanha realizada, 
que atingiu todas as residências da cidade e condomínios, teve como 
tema: “Nunca uma separação teve um final tão feliz”. Ressaltou que 
todos os materiais informativos utilizados para educação ambiental, 
como cartilhas e folders são disponibilizados gratuitamente para 
downloads no site www.semasa.sp.gov.br. 
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 Viviane Pereira Alves (MDV) comentou sobre a atual situação das 
cooperativas e ressaltou a importância de inteirar o profissional no 
sistema todo e capacitá-lo.  
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) informou que a proposta 
com os profissionais, junto com a implantação do segundo turno é de 
oficializar a questão das cooperativas, contrato com metas: de 
resultados, de aproveitamento, rejeitos etc. Comentou que recebeu 
carta branca do prefeito Paulo Serra, do superintendente Ajan e do 
secretário de meio ambiente Donizete para ampliar o sistema naquilo 
que for necessário e que o município tem dado condições para 
capacitá-los. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (GEMA/SEMASA) relembrou que foi feito um 

curso com os cooperados antes das cooperativas irem para a nova 
estrutura no final de 2013. Comentou a resistência de uma delas que 
não queria que a Educação Ambiental entrasse para fazer orientação. 
Foi feita uma pesquisa que apontou que eles não tinham a menor 
noção da importância do trabalho e não praticavam a coleta seletiva. 
 

 Viviane Pereira Alves (MDV) comentou que está muito preocupada com 
a ampliação do aterro em relação ao Guaraciaba. Ressaltou que ele 
está numa vertente muito próxima da encosta do Parque.  
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) respondeu o questionamento 
através de uma imagem projetada e apresentou os dados solicitados: 
 
Item 5.4 EIA/RIMA 2007 – Fase 2 Etapa 1 – Considerado na época 
40.000 m² dividido em duas partes: 17.000 m² (prazo de 3,7 anos) e 
23.000 m² - 550 toneladas/dia. Foram colocados 630 toneladas/dia 
(80 toneladas a mais). Prazo total para a ampliação de 40.000m² de 8 
anos e 5 meses. (Irreal atualmente) 
 
FASE 2A – 12.000 m² - Volume colocado: 266.825 m³ 
FASE 2B – 14.000 m² - Volume colocado: 251.898 m³ (previsão) 
 
Volume permitido EIA/RIMA: 745 toneladas 
 

 Arthur Luiz Caramel (Defesa Civil) sugeriu aos conselheiros a leitura 
do livro “Os Sentidos do Trabalho”, de Ricardo Antunes. 
 

 A plenária discutiu algumas questões do aterro e a apresentação foi 
finalizada sem outros questionamentos. 

 
 
JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Secretaria de Meio Ambiente, 
Secretaria de Saúde, CLASA, ACISA e AEASA. 
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ENCERRAMENTO 
 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião. 

 
 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Memória assim 
redigida e devidamente aprovada, deverá ser oportunamente assinada por: 
 
 
 
 
 

Ajan Marques de Oliveira 
Presidente do COMUGESAN 
Superintendente do SEMASA 


