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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (09/2017)  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
Santo André, 24 de outubro de 2017. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
Poder Público: 

 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia – secretária executiva e representante titular 
do Departamento de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Márcio Moreno – representante suplente do Departamento de Gestão 
Ambiental (SEMASA) 

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

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

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

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

 João Aparecido Mendes – representante titular da Gerência de 
Educação e Mobilização Ambiental/DGA (SEMASA) 

 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)  

 

 
Sociedade Civil: 

 

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

 Isaias Urbano da Cunha – representante suplente da Associação dos 
Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Jamile Balaguer Cruz – representante titular da CLASA 

 Viviane Pereira Alves – representante titular do MDV 

 Denise Baruzzi Brandão – representante titular da OAB 

 Avelino Condi – representante titular do Sindicato dos Químicos 
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 Luiz Afonso Vaz de Figueiredo – representante titular da Fundação 
Santo André 

 Alessandro Alves – representante suplente da UFABC  

 Sandro Vinícius Ortega Nicodemo – representante titular do Coletivo 
NASA 

 Renê Monico – representante titular da Oito Elementos 
Sustentabilidade 

 
 
Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Karin Finco – Semasa  

 Sarah Bryce – MDDF  

 Cleyton Cardoso – Coletivo NASA  

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

 Relatório de Multas Reincidentes – setembro de 2.017; 

 

 Relatório de Licenças Emitidas – setembro de 2.017. 

 

 

 Aprovação da memória da reunião de 19/09/17; 

 

 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais; 

 

 

 Aprovação dos relatórios do GTA – Grupo Técnico-Administrativo; 

 

 Proposições e questionamentos; 

 

 Pautas: 
 

 Arborização 
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ABERTURA 
 
   

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) abriu e presidiu a plenária. 
Justificou a ausência do Presidente. 

 
 

INFORMES 
 
 
INFORMES DA PLENÁRIA 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) abriu espaço para os 
informes da plenária. 

 

 Denise Baruzzi Brandão (OAB) pediu para verificar a possibilidade de 
abrir vaga de estacionamento na Sede para os conselheiros da 
Sociedade Civil nos dias de reunião do Comugesan. 
 

 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) informou que vai encaminhar a 
solicitação. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) convidou Sandro Vinícius 
Ortega Nicodemo (Coletivo NASA) para apresentação do Projeto Nome 
aos Rios. 
 

 Sandro Vinícius Ortega Nicodemo (Coletivo NASA) informou que é um 
projeto que está sendo desenvolvido pelo Coletivo NASA, contemplado 
pelo Edital Território de Cultura da Secretaria de Cultura e o seu 
objetivo é resgatar a história e a relação entre rios e pessoas junto à 
comunidade da Bacia Hidrográfica do Rio Cassaquera, registrando seu 
respectivo nome em muros e outros espaços disponíveis na 
comunidade, com a participação de jovens que serão capacitados 
através de oficinas de graffiti. 
 

 Apresentou algumas fotos explicando as etapas, desde a mobilização em 
agosto/2017 (abaixo) até o graffiti nos muros (outubro/2017). 
 

 
Durante reunião de moradores do Centreville 
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 Passou o vídeo explicativo do projeto 
(https://www.youtube.com/watch?v=ru2fjLhKysM&feature=youtu.be – 
créditos aos alunos da Universidade São Judas Tadeu – Curso de Rádio 
e TV). 
 

 Convidou os conselheiros para o encerramento: CRIAÇÃO E 
INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA GALERIA PRIVADA DE GRAFFITI, dia 
28/10, das 14h às 20h, na Casa Viva Lilás – Rua Chapecó, 109. 

 
 Encerrou com duas perguntas a plenária:  

 
Você sabe o nome do rio perto da sua casa?  
Como você cuida dele? 
 

 A plenária tirou dúvidas, debateu a apresentação e parabenizou o 
projeto. 
 

 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) informou que na próxima reunião 
(21/11) será apresentado o Programa Operação Chuvas de Verão – 
POCV. Explicou que esta inserção de pauta foi uma solicitação do 
Departamento de Proteção e Defesa Civil.  
 

 Daniela Vieira (DGA/SEMASA) comentou sobre outra inserção de 
pauta, neste caso sobre a técnica de plasma no tratamento/dissolução 
do lixo, sugerida pela conselheira Denise (OAB). Pela extensão do tema, 

explicou que deverá ser feita uma reunião extraordinária e sugeriu o dia 
28/11.  
 

 Denise Baruzzi Brandão (OAB) complementou as informações e reforçou 

que essa reunião será aproveitada para que o Diretor de Assuntos 

https://www.youtube.com/watch?v=ru2fjLhKysM&feature=youtu.be
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Estratégicos da Prefeitura apresente o andamento dos contratos, tanto 

Prefeitura quanto Semasa, ligados ao meio ambiente (o que se perdeu, o 

que está sendo pleiteado, etc.). 

 Os conselheiros concordaram com a data e a convocatória será 
encaminhada posteriormente. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que na reunião 
passada teve um questionamento da munícipe Iara quanto ao descarte 
irregular (proveniente de uma obra em sua residência no Jardim 
Alvorada) e convidou a encarregada Karin para dar um retorno aos 
conselheiros sobre o caso. 
 

 Karin Finco (DGA/SEMASA) se apresentou como Encarregada de 

Controle Urbano, responsável por demandas/ ordens de serviço na área 

urbana. Explicou que este caso especificamente não foi denúncia de 

outro morador, a fiscalização foi acionada pela Guarda Municipal, o que 

é comum, tanto pela GCM, quanto Polícia Militar, quando se deparam 

com algum tipo de irregularidade ambiental e eles não conseguem 

resolver na hora (no caso de descarte é recolher no momento que eles 

solicitam) e a fiscalização é acionada para que a pessoa seja autuada. 

No caso da munícipe Iara, a GCM conversou com o pedreiro que estava 

fazendo o descarte na calçada da praça, solicitou que ele retirasse, o 

pedreiro informou que ia retirar no final do dia e a fiscalização foi 

acionada. Comentou que a munícipe esteve no Semasa hoje pela manhã 

para atendimento e foi orientada a solicitar o abatimento da multa, uma 

vez que realizou a limpeza do local. Ressaltou a plenária que o primeiro 

caminho é uma reunião com a área de fiscalização para orientação 

sobre os trâmites de recurso, do que deve ser feito e não o conselho. 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que o relatório das 
licenças emitidas e o relatório de multas por reincidência de 
setembro/2017 foram enviados por e-mail aos conselheiros. 

 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) perguntou se há alguma 
proposição ou questionamento. 
 

 A plenária não se manifestou. 
 

 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
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 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) solicitou dispensa da leitura 
da memória da reunião de 19/09/2017 uma vez que todos receberam 
com antecedência. 
 

 A plenária aprovou a memória. 
 
 

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

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/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: 

 
44146/2016, 24148/2017, 24141/2017, 331/2016, 1008/2011, 
389/2001, 328/2015, 335/2017, 444/2015, 238/2017, 19/2017, 
49/2017, 615/2014, 718/2012. 
  

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
  
 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GTA – GRUPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) solicitou dispensa de leitura 
dos relatórios do GTA, uma vez que todos receberam com 
antecedência. 
 

 A Plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos 
abaixo: 
 
2504/2017, 2688/2017, 2847/2017, 2904/2017, 2913/2017, 
2915/2017, 2917/2017. 

 
 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 

 
 
PAUTA 
 
  
ARBORIZAÇÃO 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) convidou Guilherme 
Rodrigues de Oliveira, Diretor do Departamento de Parques Municipais 
da Secretaria de Meio Ambiente para a apresentação. 
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 Guilherme Rodrigues de Oliveira (SMA-PSA) relembrou os tópicos 
levantados na Oficina de Pauta: 
 
 Plano Manejo Arborização dos Parques Urbanos 
 Apresentação do Plano de arborização 

 

 Quanto ao Plano Manejo Arborização dos Parques Urbanos informou 
que dentro do planejamento do departamento, os trabalhos são 
desenvolvidos através de análises cartográficas, permitindo o 
zoneamento, a definição das áreas úteis (identificação dos tipos 
arbóreos) e a definição das áreas não exploráveis. O Departamento de 
Parques Municipais em parceria com outras secretarias, como 
Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos através do DEMAV vem 
executando um trabalho de identificação do estado das árvores já 

presentes nos parques urbanos municipais. 
 

 Reapresentou o mapa com os 10 parques urbanos e as duas unidades 
de conservação instaladas no município. 
 

 Comentou que atualmente três parques estão sendo trabalhados na 
questão da arborização, explicando a especificidade de cada um com 
imagens. São eles: 
 
 Parque Central – José Cicote 

 Parque Regional da Criança 

 Parque da Juventude – Ana Brandão 

 Informou que em parceria com o Semasa, foi realizado o cumprimento 
de compensação ambiental em uma ação de doação de mudas do 
Rotary Club e atendida a necessidade e reivindicação de usuários do 
Parque Central, executando o plantio de aproximadamente 3.000 
mudas.  
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 Comentou que foi identificada a necessidade de executar o plantio de 
mudas já com grande porte nos três parques mencionados 
anteriormente, a fim de minimizar as altas temperaturas nas áreas de 
convivência de crianças (Playground – áreas marcadas). 

 

  

           
 
 

 Comentou sobre o andamento e o planejamento do trabalho: 
 

 Compensação Pq. Central (realizada em setembro de 2017) 

 Arborização Pq. Regional e Juventude (próxima etapa) 

 Convocação de estagiários e novos profissionais (previsão 

junho/julho de 2018) 

 Estudo da flora e fauna dos Parques Urbanos 

 
 
 

Parque Central – José Cicote 

Parque Regional da Criança 

Parque da Juventude – Ana Brandão 
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 Reforçou que a atual administração possui meta de incrementar em 
10% a quantidade de m² por habitante de área verde dentro do 
perímetro urbano até 2020 e, face a  outras metas, estabelecerá uma 
Política Municipal de Mudanças Climáticas e uma Política Municipal 
de Arborização Urbana. 
 

 Finalizou informando que foi publicada a portaria nº 151 de 
20.10.2017 (Processo Administrativo nº 34.002/2017) referente a 
estudos para a elaboração de legislação dispondo sobre o Plano 
Municipal de Arborização.  
 

 Sem questionamentos, a reunião é encerrada. 
 

 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Superintendência, SMA, DPDC, 
GCA/Geplan, Secretaria de Educação, SHRF, Secretaria de Saúde, 
ACISA, AEASA, MDDF e SindusCon-SP. 
 

 
ENCERRAMENTO 
 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/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: 
 
 
 
 

Eriane Justo Luiz Savóia 
Secretária Executiva do COMUGESAN 

Diretora do Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA 
 
 
 
 
 

Ajan Marques de Oliveira 

Presidente do COMUGESAN 
Superintendente do SEMASA 


