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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (05/2017)  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

Santo André, 20 de junho 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) 

 Ricardo Kondratovich – representante suplente da 
Superintendência/DGA (SEMASA) 

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

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

 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) 

 Hilton Ribeiro Guesse – representante titular da Secretaria da Saúde 
(PSA) 

 Andrea Roberta Aparecida Zanuto – representante suplente da 
Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (PSA)  

 

 
 
Sociedade Civil: 

 

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

 Julio Cezar do Amparo O. Lucas – representante suplente do Clube da 
Família do Parque Andreense 

 Jamile Balaguer Cruz – representante titular da CLASA 

 Gustavo Faé Vallejo – representante suplente da ACISA  
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 Mônica de Queiroz Nobeschi – representante titular da AEASA 

 Claudio Marques da S. Gonçalves – representante titular do Sindicato 
dos Químicos 

 Tatiane Araújo de Jesus – representante titular da UFABC  

 Alessandro Alves – representante suplente da UFABC  

 Tatiane Rodrigues Braz – representante suplente do MDDF 

 Sandro Vinícius Ortega Nicodemo – representante titular do Coletivo 
NASA 

 Renê Monico – representante titular da Oito Elementos 
Sustentabilidade 

 Sandro Tadeu da Silva – representante suplente do SindusCon-SP   
 

 
 
Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Sarah Bryce – MDDF  

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

 Relatório de Multas Reincidentes – maio de 2.017; 

 

 Relatório de Licenças Emitidas – maio de 2.017. 

 

 

 Aprovação da memória da reunião de 23/05/17; 

 

 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais; 

 

 Proposições e questionamentos; 

 

 Pautas: 
 

 Apresentação Departamento de Resíduos Sólidos – Parte 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 
 

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. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (GEMA/SEMASA) relembrou que dia 22/06 é 

o dia do Seminário “Cidades Sustentáveis” e dia 26/06 acontece a 
palestra do Leandro Karnal. Todas as informações constam no site da 
Prefeitura e do Semasa. 

 
 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
  

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) informou a necessidade de 
indicar um novo membro da sociedade civil para o Colegiado da 
Ouvidoria, uma vez que a conselheira Ivone Arruda de Carvalho (MDV), 
por motivos particulares, solicitou a substituição. Perguntou para a 
plenária quem tem interesse em participar. 
 

 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) complementou que as reuniões 
acontecem mensalmente, sempre na última segunda-feira de cada mês, 
às 17h30. Salientou que a representação é de apenas uma pessoa, sem 
suplente. 

 

 Nenhum conselheiro demonstrou interesse. 
 

 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) informou que vai repassar as 
informações por e-mail aos conselheiros da sociedade civil 
(considerando que alguns estão ausentes) para que possam pensar e 
decidirem se desejam participar.  
  

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

 

 

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

 Renê Monico (Oito Elementos) informou que é morador do Jd. Vila 
Rica e consegue ver parte do Parque do Pedroso/região da área de 
manancial e vem observando que pra cima da Rua Renascer está 
aumentando a quantidade de habitações (irregulares). 

 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) informou que vai notificar a 
Secretaria de Habitação. 
 

 Renê Monico (Oito Elementos) questionou se seria Secretaria de 
Habitação ou de Meio Ambiente por ser área de manancial. 
 

 Ricardo Kondratovich (SUP/DGA/SEMASA) complementou que o 
trabalho é conjunto e será comunicada a fiscalização do Semasa, 
Agrupamento da Guarda Civil e Habitação e será feito o 
encaminhamento.  
 

 Tatiane Rodrigues Braz (MDDF) comunicou que está saindo dos 
grupos de trabalho em que a MDDF participa por motivos particulares, 
mas que vai continuar participando das reuniões do conselho. 

 
 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 Ajan Marques de Oliveira (SUP/SEMASA) solicitou dispensa da leitura 
da memória da reunião de 23/05/2017 uma vez que todos receberam 
com antecedência. 
 

 A plenária aprovou a memória. 
 

 

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: 

 
545/2016, 14387/2017, 11076/2017, 39434/2016, 36004/2016, 
27959/2015, 461/2014-6, 522/2016.  
  

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
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PAUTA 
 
 
APRESENTAÇÃO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PARTE 3 
 

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

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) relembrou os temas 
abordados na Oficina de Planejamento de Pautas: 

 
(Explicou que o primeiro item “Indicadores de Sustentabilidade da 

Coleta Seletiva (Faculdade Saúde Pública – USP)” ficará pendente) 

  

 Programa de Melhoria nos Sistemas de Coleta e Destino de Resíduos 

Sólidos (Seletiva, Úmidos e Inertes) 

 Inclusão de +-800 Catadores autônomos na Coleta Seletiva (PNRS) 

 "Utilização" de parceria com organizações sociais no tratamento de 

resíduos 

 Quanto à melhoria no sistema de coleta e destino dos resíduos, citou 
novamente a tabela com as ações em processo de implementação 
apresentada nas últimas reuniões. 
 

 Relembrou os desafios enfrentados: 
 

1. Aumentar os índices de resíduos encaminhados à reciclagem – 12% 

(Meta do PNRS relacionada ao percentual de resíduos recicláveis 

dispostos em Aterro) 

2. Estabelecer acordos setoriais com a indústria de embalagens para 

logística reversa 

3. Pensar alternativas para os resíduos sólidos após finalização do Aterro 

 Em relação à inclusão de catadores (conforme Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos) demonstrou e explicou: 
 

Ação Breve descrição 

Estudo sobre 
catadores 

No ano de 2015 o Semasa contratou um serviço de consultoria 
para elaboração e execução de pesquisa para mapeamento dos 
catadores do município de Santo André, por meio da obtenção de 
informações do perfil socioeconômico, sistema de coleta, sistema 
de vendas, remuneração e outras variáveis do trabalho, 
qualificando e quantificando os principais fluxos de material 
reciclável.  
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Coop Cidade 
Limpa e 
Coopcicla 

  

As Cooperativas de Triagem de Resíduos Recicláveis de Santo 
André foram idealizadas, desde sua origem, para absorver a mão-
de-obra de catadores (carrinheiros) da cidade. A ideia era fornecer 
a estrutura necessária para a realização do trabalho, de maneira 
segura, e garantir ganhos estáveis, na medida em que seriam 
organizados coletivamente como empresa. Até hoje as cooperativa 
absorvem ex-catadores.  

Nova 
Cooperativa 

Estudos para a implantação de uma nova cooperativa na cidade, 
com uma característica  diferenciada e que se assemelhe mais ao 
perfil de trabalho dos catadores. Compromisso de trabalho 
integrado entre a estrutura das cooperativas e os catadores que 
não quiserem estar efetivos na cooperativa.  

 

 Sobre a parceria com organizações sociais no tratamento de resíduos, 
informou que devido às exigências técnicas que envolvem o 

tratamento de resíduos sólidos, sobretudo os resíduos provenientes 
da coleta domiciliar, não se tem notícia de organizações sociais 
voltadas para esta atividade.  Geralmente o tratamento de resíduos 
sólidos, por sua complexidade e alto custo, acaba sendo realizado por 
empresas privadas. No entanto, existe a possibilidade de trabalho com 
entidades com expertise em áreas especificas, tais como: lixo 
eletrônico, lâmpadas. Comentou que a cidade já atua com o Instituto 
Triângulo para a destinação final do óleo de cozinha. 
 

 Renê Monico (Oito Elementos) perguntou se existe algum plano para 
saber quais os bairros serão beneficiados com as novas estações de 
coleta. 
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) respondeu que existe e 
explicou como funciona o roteiro dessas áreas.  
 

 Renê Monico (Oito Elementos) perguntou também se existe algum 
projeto para reutilização dos resíduos de construção civil. 
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) comentou que a demanda é 
fortíssima e a história de implantar uma ATT (Área de Transbordo e 
Tratamento de Resíduos de Construção Civil) não é de hoje. O projeto 
não é apenas do DRS/Semasa, envolve Prefeitura, Habitação, Obras, 
Serviços Urbanos, sendo um projeto de governo também. Explicou que 
existe a matéria-prima, mas é preciso quem utilize o produto final.  

 
 Sandro Vinícius Ortega Nicodemo (Coletivo NASA) perguntou se já foi 

pensado e quais seriam os obstáculos em centralizar a coleta seletiva 
no catador autônomo vinculando as estações de coleta. 

 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) comentou que hoje quem 
remunera o catador é o “ferro velho” e explicou o motivo de ter uma 
cooperativa mais próxima, para que o catador possa levar diretamente 
na cooperativa e ser remunerado por ela.  
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 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) vai disponibilizar o relatório 
completo das estações e o estudo sobre os catadores por e-mail aos 
conselheiros. 
 
 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Secretaria de Meio Ambiente, 
DPDC, DPO, GCA/GEPLAN, CAJ, Secretaria de Educação, MDV, OAB 
e FSA. 
 

 
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 


