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MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
Santo André, 05 de agosto de 2014. 
 

 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 

 

 Carlos Pedro Bastos – secretário executivo e representante titular do 
Departamento de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Magner A. Dantas da Silva – representante suplente do Departamento 
de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Carolina Estéfano – representante suplente da Secretaria de Gestão de 
Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense (PSA) 

 Débora Cristina S. Diogo – representante titular do Poder Público 
Municipal (Departamento de Defesa Civil – SEMASA) 

 Maíra Soares Galvanese – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Departamento de Defesa Civil – SEMASA) 

 Roberto Silveira Junior – representante titular do Poder Público 
Municipal (Departamento de Planejamento e Obras – SEMASA) 

 Reinaldo Prado – representante suplente do Poder Público Municipal 
(Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante titular do Poder Público 
Municipal (Gerência de Planejamento e Licenciamento Ambiental/DGA 
– SEMASA) 

 Fabio Nilson Soares de Moraes – representante titular do Poder 
Público Municipal (Coordenadoria de Assuntos Jurídicos) 

 Mariângela Devienne Ferreira – representante titular do Poder Público 
Municipal (Coordenadoria de Comunicação Social) 

 Maria Isabel Garcia - representante titular do Poder Público Municipal 
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PSA) 

 Nelson Tsutomu Ota – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PSA) 

 Maria Cristina M. Lima - representante titular do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Orçamento e Planejamento - PSA) 

 Agnaldo Rubens de Souza - representante titular do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Saúde - PSA) 
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Sociedade Civil: 
 

 Noel Ferreira dos Santos – representante suplente do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 

 Liozino Cardoso da Silva – representante titular da Associação dos 
Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Oswaldo Moreira – representante suplente da Associação dos 
Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 José de Arimathea Barcellos – representante titular da ACISA 

 Maria de Fátima Jollo – representante titular da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Santo André 

 Michael Lopes Barbosa – representante suplente da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos do ABC 

 Nilton de Oliveira – representante suplente do SINDIODONTO do 
Grande ABC 

 Vagner Eduardo de Souza – representante titular do Sindicato dos 
Químicos 

 Angela Martins Baeder – representante titular da Fundação Santo 
André 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular da UFABC – 
Universidade Federal do ABC 

 

 
Convidados: 

 

 Priscila de Oliveira – SGRNPPA / PSA  

 Priscila Wollena Amorim – Câmara Municipal Santo André  

 Elena Maria Rezende – SUP / SEMASA 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Belmiro S. Rodrigues – SDUH / PSA 

 José Alberto Fernandes – SDUH / PSA 

 Debora M. D. Stefanelli – DGA/ SEMASA 

 Josiane Oliveira Bezerra – EMAN / SEMASA 

 Marcia C. R. Awada – SDUH-DCURB / PSA 

 Viviane Raymundi – CCS / SEMASA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Carla Adriana Basseto Silva – CAJ / SEMASA 

 Sonia Lima – Consultora 

 Anice M. C. do Nascimento – SAJ / PSA 

 Glaucia Ribeiro – DRS / SEMASA 

 Daniela Vieira – DGA / SEMASA 

 Leonardo Rafael Musumeci – SUP / SEMASA 
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ABERTURA 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) abriu a plenária e explicou o 
motivo da reunião.  
 

 
 

PAUTA 
 

 

LUOPS – Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Macrozona 

Proteção Ambiental – Apresentação das principais alterações das 

modificações e pontos principais do projeto de Lei. 

 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) convidou Elena Maria Rezende 

(SUP/SEMASA) para a apresentação. 

 

Resumo da apresentação: 
 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) informou que vai apresentar as 

principais alterações ao que se refere à Macrozona de Proteção 

Ambiental. 

 

 Apresentou como um lembrete a trajetória da LUOPS, que desde junho 

de 2011 vem sendo discutida.  

 

 Lembrou que a LUOPS cumpre um papel importante para a legislação 

ambiental adaptar-se a Lei Específica da Billings n° 13579/09, que 

também está passando por revisão, pelo Comitê de Bacia do Alto Tietê. 

Explicou que o município precisa se basear na Lei Específica, já foram 

feitas algumas alterações no Plano Diretor e o momento agora é da 

LUOPS. Informou que a expectativa aos moradores de mananciais é 

muito grande referente à regularização fundiária. A LUOPS abre um 

caminho para que o município faça o plano de regularização fundiária 

no que se refere à macrozona de proteção ambiental. 

 

 Relembrou e explicou o calendário da LUOPS. 

 

 Newton J. B. Gonçalves (SGRNPPA/PSA) comentou que a proposta para 
LUOPS em relação ao zoneamento e setorização, foi algo que não 
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alterasse o Plano Diretor, explicando o motivo de um zoneamento e uma 
setorização. 

 
 Apresentou o zoneamento que existe e comentou que as propostas de 

alterações são fundamentais para uma melhor compreensão do que é 
essa setorização, e uma delas refere-se à zona de ocupação dirigida, que 
existe no Plano Diretor como I e II e que foi entendido que ela poderia 
ser apenas zona de ocupação dirigida. 
 

 Explicou os mapas de zoneamento e setorização e cada uma das 
propostas. 
 

 Citou as especificidades do Núcleo Pintassilgo, Parque Miami (ao final 
da Rua Rio Corumbiara) que estão com adensamento muito grande e 
ocupação inadequada e precisam de um tratamento diferencial. 
Comentou sobre o setor do Rodoanel, que passa pelo Parque do 
Pedroso. Explicou que existem áreas verdes públicas e privadas que não 
fazem parte do Parque e existe um trabalho a ser feito, projeto de 
loteamento de origem. 
 

 Debora M. D. Stefanelli (DGA/SEMASA) explicou o que mudou nas 
tipologias de uso residencial, não-residencial e do uso misto. 
 

 Apresentou e explicou a distribuição dos usos: 

 

1. Incomodidades ambientais (ruído, vibração, periculosidade, resíduos...); 
2. Impacto à vizinhança; 
3. Impacto aos recursos naturais 

Atividades: não incômoda, incomodo I, II, III e IV. 
Atividade geradora de Interferência no Tráfego – 300 m² no SO-5 
(Miami, Riviera) e SO-6 (Represa Billings II e III) 
500 m² nos demais 
Uso atacadista e industrial: vaga interna de carga e descargas + 
diretrizes específicas 
 
 

 Comentou que na Zona de Ocupação Dirigida serão admitidas, além do 
uso residencial, os seguintes usos e atividades (mais compatíveis ao uso 
equilibrado dos recursos naturais): 
 
Prestação de serviços de lazer; 
Turismo ecológico; 
Ensino e pesquisa; 
Agroecologia; 
Aquicultura, preferencialmente piscicultura 
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Manejo de espécies da fauna e da flora; 
Comércio, produção de artesanato, prestação de 
serviços para atendimento às necessidades  
diárias da população e indústria não incômoda; 
Equipamentos comunitários e Institucional. 
 
 

 Newton J. B. Gonçalves (SGRNPPA/PSA) explicou que os Parâmetros 
Urbanísticos é uma novidade na área de manancial, eram utilizados os 
parâmetros da antiga Lei Estadual n° 1172/76 e da atual n° 13579/09. 

Apresentou e explicou cada um conforme relação: 
 
I - Coeficiente de Aproveitamento; 
II - Taxa de permeabilidade do solo; 
III - Reserva de Área Vegetada; 
IV - Número máximo de pavimentos; 
V - Área mínima de lote; 
VI - Cota-parte mínima; 
VII - Testada mínima do lote; 
VIII - Recuos de frente, lateral e de fundo. 
 
 

 Informou também que dentro dos parâmetros urbanísticos, a faixa Non 
Aedificandi foi inserida e exemplificou seu conceito. 
 

 Ressaltou as importantes características ambientais da Macrozona de 
Proteção Ambiental e explicou os parâmetros mais restritivos propostos 
de uso e ocupação do solo: 
 
 Coeficiente de aproveitamento igual à lei específica onde há mais 

ocupação e menor onde há menos ocupação. 

 Maior taxa de permeabilidade, especialmente nos locais mais 

conservados. 

 Maior Reserva de Área Vegetada por imóvel. 

 Baixo número de pavimentos. 

 Lote mínimo maior em quase todos os Setores. 

 Cota-parte do mesmo tamanho que o lote mínimo. 

 Restrição ao uso residencial em alguns Setores. 

 

 Lembrou que existem cinco unidades de conservação: três estaduais 
(Parque Estadual da Serra do Mar, Reserva Biológica do Alto da Serra e 
a Chácara da Baronesa) e duas municipais (Parque do Pedroso e Parque 
Nascentes). 
 

 Apresentou os mapas comparativos entre a Lei Específica e a LUOPS. 
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 Destacou que não há nada proposto discordante com a Lei Específica 
da Billings. Explicou que está sendo rigorosamente atendida: igual ou 
mais restritiva. 
 

 Informou que o que está sendo proposto em relação ao parcelamento do 
solo, também tem relação com a conservação da Região.  
 

 Apresentou o que poderá ser feito e o que não será permitido ao 
parcelamento do solo. 
 

 Explicou a definição de desdobro e englobamento e mostrou um 
exemplo. 
 

 Informou que ao total são 26 (vinte e seis) loteamentos e até hoje não 
houve ocupação de 100% (cem por cento) desses lotes. O Loteamento 
mais antigo é do ano de 1948.  
 

 Explicou o motivo de não criar novos loteamentos, uma vez que existe 
área de loteamento para ocupar e o cuidado que é dada a proposta, por 
se tratar de uma lei de uso do solo inédita para a área de mananciais.  

 

 Informou que a ocupação total na área de mananciais hoje não chega a 
¼ do território, logo, 75% (setenta e cinco por cento) da área está vazia. 
Ressaltou a importância de viabilizar essa área para outros tipos de 
atividades, de empreendimentos ou desenvolvimentos econômicos 
diferentes. 

 

 Leonardo Rafael Musumeci (SUP/SEMASA) apresentou e explicou que 
uma das grandes inovações da LUOPS é conceituar e estabelecer 
diretrizes para uma infraestrutura integrada de baixo impacto 
ambiental. 

 

 Debora M. D. Stefanelli (DGA/SEMASA) listou e explicou cada uma das 
disposições complementares (urbana/manancial): 
 

o Alvará de Uso do Solo; 

o A Licença Ambiental dispensa o Alvará de Uso do Solo para 

residências e reformas sem acréscimo de área e mudança de uso; 

o Alvará de Construção; 

o Alvará de Funcionamento; 
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 Apresentou o prazo de validade da documentação conforme relação: 
 
- Diretrizes de Viabilidade de Instalação de Atividade – 01 ano; 
- Alvará de Loteamento: 04 anos; 
- Alvará de Desmembramento: 02 anos; 
- Alvará de Desdobro ou Englobamento: 02 anos; 
- Alvará Uso do Solo: 01 ano; 
- Cert. Viabilidade Uso Solo: 01 ano; 
 

 

 Informou a previsão de pagamento de taxas referente à documentação e 
o que deve ser pago de maneira integral ou parcelado. 
 
 

 Explicou o conceito de edificação e uso conforme e não conforme e 
apresentou exemplos. 
 

 

 Informou sobre a criação de um plano municipal de regularização 
fundiária para as áreas de manancial, explicando que após a LUOPS, 
será o próximo passo, em uma legislação a parte. 
 
 

 Foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas. 
 
 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) apresentou um complemento 
referente ao cruzamento de zoneamento, entre Lei Específica e LUOPS. 
 

 Explicou o que se refere ao compartimento ambiental e áreas de 
intervenção (possuem programas, diretrizes e normas). Ressaltou que 
dentro dessas áreas, existem: 
 

 Área de Restrição à Ocupação – ARO 
 APP – Área de Proteção Permanente 
 UC – Unidades de Conservação 

 Área de Ocupação Dirigida – AOD 
I - Subárea de Ocupação Especial – SOE 
II - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada – SUC 
III - Subárea de Ocupação Urbana Controlada – SUCt 
IV - Subárea de Ocupação de Baixa Densidade – SBD 
V - Subárea de Conservação Ambiental - SCA 

 Área de Recuperação Ambiental – ARA 
I - Área de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1 
- ARA 1 serão objeto de PRIS 
II - Área de Recuperação Ambiental 2 - ARA 2 

 Área de Estruturação Ambiental Rodoanel – AER 
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 Explicou e apresentou o paralelo feito referente ao que consta na Lei 
Específica da Billings e na LUOPS: 
 
Billings 
Área de Estruturação Ambiental Rodoanel – ERA 
AER é aquela delimitada como Área de Influência Direta do Rodoanel 
Mário Covas, conforme indicado no mapeamento das Áreas de 
Intervenção e Compartimentos Ambientais da APRM-B, parte integrante 
desta lei. 

 
LUOPS 
Sem zoneamento específico – isonomia com outros 
empreendimentos de interferência na mobilidade urbana 
 
 

 Leonardo Rafael Musumeci (SUP/SEMASA) ressaltou a preocupação de 

restringir ao máximo, não a ocupação, mas a interferência desse 

empreendimento, por isso a faixa de domínio do rodoanel foi tratada de 

uma forma mais restritiva do que a Lei Específica. 

 

 Apresentou as siglas/ nomenclaturas de cada lei, conforme quadros: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Billings - AOD compreendem as seguintes subáreas: 
I - Subárea de Ocupação Especial - SOE:  
área definida como prioritária para implantação de habitação de 
interesse social e de equipamentos urbanos e sociais; 
II - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada - SUC:  
área com ocupação urbana irreversível e servidas parcialmente por 
infraestrutura, inclusive de saneamento ambiental e serviços urbanos; 
III - Subárea de Ocupação Urbana Controlada - SUCt:  
área já ocupada e em processo de adensamento e consolidação 
urbana e com ordenamento praticamente definido; 
IV - Subárea de Ocupação de Baixa Densidade - SBD:  
área não urbana destinada a usos com baixa densidade de ocupação, 
compatíveis com a proteção dos mananciais; 
V - Subárea de Conservação Ambiental - SCA:  
área provida de cobertura vegetal de interesse à preservação da 
biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros atributos de 
importância ambiental. 
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 Apresentou as propostas da LUOPS com suas especificidades, fazendo 
o comparativo com a Lei da Billings (como era e como ficará).  

 

 

 

ENCERRAMENTO 
 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião. 

 
 
 
 
JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Superintendência do SEMASA e 
Presidência do COMUGESAN, OAB, MDDF, Clube Atlético Aramaçan. 

 
 
 
 
 
 
 

Zoneamento  Plano Diretor – LUOPS  
• Zona de Recuperação Ambiental 
• Zona de Ocupação Dirigida  
• Zona de Desenvolvimento 

Econômico Compatível  
• Zona de Conservação Ambiental  
• Zona Turística de Paranapiacaba  

Setorização Plano Diretor 
• I - Setor de Baixa Ocupação (SBO)  

         SBO I e SOB II 
• II - Setor de Ocupação (SO) 

        SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SO 6, SO 7, SO 8 
• III – Setor de Ocupação Especial (SOE)  
• IV - Setor de Ocupação Turística (SOT) 
• V - Setor de Paranapiacaba (SP) 
• VI - Setor de Preservação Ambiental (SPA) 
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Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Memória assim 
redigida e devidamente aprovada, deverá ser oportunamente assinada por: 

 
 
 
 
 
 

Magner A. Dantas da Silva 

Secretário Executivo Suplente do COMUGESAN 
Diretor do Departamento de Gestão Ambiental – Em substuitção 

 
 
 
 
 

Sebastião Vaz Junior 
Presidente do COMUGESAN 
Superintendente do SEMASA 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Com o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo 
André – COMUGESAN e o Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
Santo André, 25 de setembro de 2014. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

 Magner A. Dantas da Silva – representante suplente do Departamento 
de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Carolina Estéfano – representante suplente da Secretaria de Gestão de 
Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense (PSA) 

 Débora Cristina S. Diogo – representante titular do Poder Público 
Municipal (Departamento de Defesa Civil – SEMASA) 

 Aldo Gomes da Costa Filho – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Departamento de Planejamento e Obras – SEMASA) 

 Reinaldo Prado – representante suplente do Poder Público Municipal 
(Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Marci Carmem Guazelli – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Coordenadoria de Comunicação Social) 

 Nelson Tsutomu Ota – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PSA) 

 Maria Cristina M. Lima - representante titular do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Orçamento e Planejamento - PSA) 

 
Sociedade Civil: 

 

 Antonio de Oliveira Godoi – representante titular do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 Michael Lopes Barbosa – representante suplente da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos do ABC 

 Fernando Marchini D. da Silva – representante suplente da OAB 
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 Vagner Eduardo de Souza – representante titular do Sindicato dos 
Químicos 

 Sarah Bryce – representante suplente do MDDF – Movimento de 
Defesa dos Moradores de Favela de Santo André 

 

Convidados: 

 

 Priscila Wollena – Câmara Municipal Santo André 

 Daniela Vieira – DGA / SEMASA 

 Leonardo Musumeci – SUP / SEMASA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Silvio Carlos Cura – Ass. Construtores S.A.  

 Camila Pegoraro – Arquiteta 

 Luciana Barreto – Arquiteta 

 Itamar Gonçalves – Advogado 

 Luiz Diogo – Associação dos Construtores 

 Vânia M. Godoi – Clube da Família 

 Sebastião Lazaro Gulla – Associação Construtores 

 Elena Maria Rezende – SUP / SEMASA 
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU 

 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDHU 

 Nelson Tsutomu Ota  

 Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera  

 Marcia Cristina Rossi Awada  

 José Alberto Fernandes  

 Luiz Carlos Rodrigues 

 Deise Dias de Oliveira  

 Ronaldo Tadeu Avila de Paula 

 Genésio Marques da Silva Neto 

 Debora Maria Duarte Stefanelli 
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Sociedade Civil: 
 

 Antonio Valter Marcello – representante titular do Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis (CRECI) 

 Magda Maria dos Santos – representante titular da Associação 
Comunitária de Santo André 

 Claudinei Aparecido Maceió – representante titular do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Santo André e Mauá 

 Gustavo Mathias Duarte Filho - representante suplente do Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 
(Comugesan) 

 Rosalva de Sousa Barbosa – representante titular do Conselho 
Municipal de Habitação (CMH) 
 

Convidados: 

 

 Jorge Saraiva – SDECT / PSA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 
 
 

ABERTURA 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) abriu a plenária e explicou o motivo 
da reunião.  
 
 

PAUTA 
 
 
Revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para a 
Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção 
Ambiental: debates e esclarecimentos sobre as propostas. 

 
 
Resumo da apresentação: 
 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) lembrou que na última reunião (dia 

08/09), foram apresentadas todas as contribuições encaminhadas pela 

sociedade civil e posteriormente repassadas por e-mail aos conselheiros.  

 

 Explicou que no total foram 103 contribuições recebidas. 

 
 Informou que as contribuições foram agrupadas por temas e os que 

serão debatidos nesta pauta são: atividades temporárias, conselhos 



 

 
 

 

 14 
 

 
 
 

municipais, parâmetros urbanísticos, tipologias, propostas que pela 

avaliação do grupo técnico não compõe o escopo da LUOPS, 

contribuições que não são exatamente propostas e pedidos de 

esclarecimentos. 

 

 Apresentou o Calendário de Reuniões da LUOPS. 

 

 Explicou o extrato das contribuições enviadas à LUOPS conforme 

relação: 

 Total de Contribuições: 103 
 Total de munícipes e instituições que contribuíram: 18 
 Média de contribuições/munícipes: 5,72 
 Total de munícipes: 15 
 Total de instituições: 3 
 Temas: 11: Atividades Temporárias, Conselhos, Contrapartida 

Financeira, EIV, Mobilidade, OODC, Parâmetros Urbanísticos, 
Permeabilidade, Tipologia, Vagas de Estacionamento, Zoneamento. 
+ Propostas fora do Escopo da LUOPS (3) 
+ Esclarecimentos (22);  
 

1. Total líquido de contribuições: 78 

2. Média de contribuições/temas: 7,09 

3. Contribuições MZU: 86 

4. Contribuições MZPA: 17 

5. Conselhos Participantes: CMDE, CMO, CMPU, COMUGESAN 

6. Munícipes e instituições com assento em Conselhos: 5 

7. Munícipes e instituições sem assento em Conselhos: 13 

8. Contribuições moradores MZU: 100 

9. Contribuições moradores MZPA: 3 

 

 Apresentou e explicou cada contribuição, os artigos que pertencem na 

lei, os munícipes ou instituições que contribuíram e os assuntos de 

cada tema, iniciando pelas Atividades Temporárias. 

 

 Contribuições: 01 

 Artigos: 143 

 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Gerson Ticianel 

 Assuntos: Vistoria Sanitária e Alvará de Funcionamento. 

Proposta: Excluir a comercialização ou manipulação de medicamentos, em 
atividades temporárias pela incompatibilidade. 
 
Comentário: Pela avaliação da Secretaria de Saúde deverá ser excluído o 
termos “medicamentos” 



 

 
 

 

 15 
 

 
 
 

  
 

 Segundo tema: Conselhos Municipais 

 Contribuições: 03 
 Artigos: 272, 427 
 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Gustavo Mathias Duarte Filho, Ivana Karin Jollembeck Jenny Di 
Girolamo  

 Assuntos: Avaliação do CMPU sobre Outorga Onerosa; Deliberações do 

COMUGESAN. 
 

Propostas: Atribui competência às áreas técnicas para apreciar pedido de 
reconsideração e recursos dos indeferimentos das Outorgas – OODC; Dar 
competência ao COMUGESAN para deliberar sobre dúvidas e omissões da 
LUOPS; Retirar competência do CMPU para aprovação de EIV na MPA e 
atribuindo ao COMUGESAN. 
 
Comentário: O CMPU é soberano nas decisões, não cabendo a área técnica 
rever as decisões tomadas em plenária. 
As competências do CMPU estão fixadas no Plano Diretor e não se trata de 
matéria a ser regulamentada pela LUOPS. 

 

 Fernando Marchini (OAB) questionou se o CMPU possui técnicos com 

competência para avaliar e não aceitar outros comentários de uma área 

técnica específica.  

 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) respondeu que os assuntos 

conduzidos ao CMPU, passam previamente por uma avaliação técnica e 

são encaminhados ao conselho para deliberação política. 

 

 Gustavo Mathias (Qualicidade) comentou que não é tirando a 

responsabilidade e a competência do CMPU em relação à EIV 

Macrozona Ambiental, mas aprimorando e melhorando, trazendo para o 

COMUGESAN justamente a questão da Macrozona Ambiental, onde o 

projeto de lei da Macrozona foi desenvolvido dentro do COMUGESAN 

junto com a municipalidade. E, com esse trabalho, foi adquirido 

bastante conhecimento técnico com a área dentro da questão 

ambiental. 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) informou que hoje existe uma 

definição legal de competências e pelo texto do Plano Diretor, a 

competência é do CMPU. Por outro lado, o COMUGESAN também tem 

suas atribuições e competências. Seria necessário, se fosse o caso, fazer 

alteração em duas leis. 
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 Newton Gonçalves (SGRNPPA/PSA) explicou que essa é uma das 
propostas de correção em relação ao texto do executivo pra Macrozona 
de Proteção Ambiental, onde está sendo proposto a não necessidade de 
EIV, retirando do texto, pois todo e qualquer empreendimento 
obrigatoriamente passa por licenciamento ambiental e os 
licenciamentos possuem várias exigências de estudos ambientais e o 
EIV é agregado a um estudo ambiental, quando se faz necessário.  

 

 Terceiro tema: Parâmetros Urbanísticos 

 

 Contribuições: 13 

 Artigos: 77, 90, 91, 92, 106, 254, 274, 301, 371, 434 

 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Edna Pereira da Silva, Guilherme Solci Madeira, Gustavo Mathias 

Duarte Filho, SINDUSCON.  

 Assuntos: Alterações diversas dos parâmetros de edificações; Exclusão 

de áreas computáveis; 

Proposta: Alteração do parâmetro do Número Máximo de Pavimentos 
exclusivamente para OODC; 
Art. 434 

 
Comentário: O texto do Executivo resgata a proposta do Projeto de Lei de 
Revisão do Plano Diretor de 2012 de critério do número de pavimentos para 
qualquer empreendimento independente do CA utilizado visando o 
ordenamento e a preservação da paisagem. Esta proposta foi discutida e 
aprovada pelo CMPU. 
 
Proposta: Para obrigatoriedade do abrigo de resíduos, aumento do número de 
40 U.H para 80 U.H. para o multifamiliar. 
Art. 104 a 107 
 
Comentário: Parâmetro é objeto de revisão. Conforme critério técnico, 40 U.H. 
geram 3,92m³ por período de coleta, possibilitando a utilização de containeres 
para o acondicionamento do resíduo. Acima deste volume é necessária a 
construção de abrigo. 
 

 Leonardo Musumeci (SUP/SEMASA) comentou que existiu a 

necessidade de tratar com mais cuidado essa questão e tentar por um 

lado fornecer uma facilidade para o empreendimento, que pode estar 

liberado da construção do abrigo, e por outro, oferecendo essa nova 

alternativa que atende aos padrões da coleta atual e esse novo 

regramento será apresentado quando vier o texto final. 

 

 Gustavo Mathias (Qualicidade) complementou que deve aumentar a 

área de estoque de resíduo, pois falta espaço. Ressaltou que Santo 

André está entrando na questão da lei do resíduo sólido e tem que caber 
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ao munícipe essa responsabilidade. Então, já que está entrando com 

empreendimento novo, deve-se pensar e prever a situação para que haja 

espaço adequado. 

 
Proposta: Não considerar no computo do CA do Multifamiliar Vertical o poço 
de elevador, corredor de circulação de uso comum e ático. 
Art.92 
 
Comentário: O poço do elevador já não é considerado. Aumento indireto de 

CA, matéria do Plano Diretor. A circulação vertical e horizontal e ático pode 
chegar a até 20% de área total do empreendimento. Ressaltamos que o térreo e 
o pavimento de uso comum (cobertura) não são computados no CA. 
 
Proposta: Permissão de acesso de pedestres e Pessoa Portadora de Deficiencia 
pelo subsolo aflorado independente do acesso através do térreo.  
Art. 92 § 2° 
 
Comentário: O acesso de pedestre caracteriza o pavimento térreo da 
edificação que deverá atender a NBR 9050 que trata de acessibilidade. 
 
Proposta: Excetuar HMP da obrigatoriedade de atendimento da quota mínima.  
Art. 91 
 
Comentário: A quota mínima de terreno é um parâmetro de controle de 
densidade populacional. Levantamentos indicam que a maioria dos HMP não 
utilizam CA acima do básico e dos que utilizam, grande parte possuem cota 
mínima acima de 15m² (conforme tabela). 
 

 Leonardo Musumeci (SUP/SEMASA) explicou como funciona a cota 

mínima, que às vezes é confundida com a área mínima da unidade. É 

um parâmetro que dificulta o atendimento do serviço público a lotes 

que são muito adensados. 

Proposta: Redução de um dos recuos de frente para os lotes de esquina: 
a) Não criar restrição ao Multifamiliar de Pequeno Porte; 
b) Limitar para os dois primeiros pavimentos (regra geral do inciso II) para 

o unifamiliar de até 2 U.H. 
Art. 77 
 
Comentário: Não justifica a restrição para o Unifamiliar e Multifamilar de 
Pequeno Porte. Para as demais edificações desde que utilizem o CA de até 1,5. 
 

 Gustavo Mathias (Qualicidade) acrescentou que dentro da taxa de 

ocupação existem várias regras para seguir. 

Proposta: Não isentar do computo do CA o pavimento acima do último 
habitável destinado ao uso comum no Multifamiliar Vertical. 
Art. 90 
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Comentário: A isenção do pavimento no computo do CA foi atendimento a 
uma demanda anterior. 
 
Proposta: Alteração de quota parte de área mínima de 10.000m² para 
condomínios não residenciais na ZDEC e nos setores de ocupação. 
Art. 254 
 
Comentário: Optou-se por manter a cota parte mínima da Lei Específica para 
possibilitar mais atividades na ZDEC e SOT em uma mesma área construída. 
Nos demais setores mantem-se a quota parte estabelecida para cada um. 

 

 Gustavo Mathias (Qualicidade) comentou que a questão dos 10.000m² é 

uma forma para restringir a ocupação, manter a preservação. 

 

 Newton Gonçalves (SGRNPPA/PSA) fez um contra-argumento, 

explicando que a questão da ocupação já está dada/restrita, refere-se à 

cota parte para uso de mais atividades, não para ocupação. A área 

construída será a mesma, não terá alteração. As taxas de ocupação são 

bastante restritivas e já possui as restrições de caráter ambiental. Isso 

naturalmente já restringe área. Já temos limitações de vários lugares e 

foi entendido que a área construída admissível possibilitaria ter mais 

atividades. 

 

 O tema foi debatido, citando exemplos, tirando dúvidas, porém não 

houve consenso (será debatido posteriormente). 

Proposta: Alteração de quota parte de área mínima de 5.000m² na ZDEC e 
SOT e de 10.000m² no SBO1. 
Art. 274 
 
Comentário: Optou-se por manter a cota parte mínima da Lei Específica para 
possibilitar mais atividades na ZDEC e SOT em uma mesma área construída.  

Para o SBO1 optou-se por manter como quota parte o lote mínimo da Lei nº 
1172/76 de 7.500m² que é superior a Lei Específica. 
 

 Newton Gonçalves (SGRNPPA/PSA) comentou que essa proposta de 

área mínima de 5.000m² para ZDEC é contraditória em relação à outra 

e explicou o motivo dos 7.500m². 

Proposta: Alteração dos percentuais de reserva de área vegetada para SO1 
para 80%. 
Art. 283 
 
Comentário: A alteração compromete bastante a ocupação de áreas de 
chácaras pequenas que possuem média de área de 5.000m². 
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 Newton Gonçalves (SGRNPPA/PSA) explicou que neste caso foi proposto 

manter o que já está no texto, por conta desse comprometimento, já que 

são áreas muito menores em relação à propriedade mobiliária, que é 

para uma residência. 

 O assunto foi discutido de uma maneira geral e sobre a não ocupação 

dos mananciais. 

 

 Debora Stefanelli (DGA/SEMASA) comentou que na rede manancial tem 

a Lei Específica da Billings, já com todos os parâmetros de uso e 

ocupação, que deverá na LUOPS trazer para a nossa realidade, pois a 

lei é estadual e está sendo utilizada como base. Além de toda restrição 

da Lei da Billings, existe a 12.651 – Novo Código Florestal, a Lei da 

Mata Atlântica, ou seja, nessas áreas já estão previstas as restrições em 

leis maiores. A proposta do executivo é usar o possível dentro da 

legislação existente, de uma forma adequada para o município.  

 

 Newton Gonçalves (SGRNPPA/PSA) complementou que nós estamos 

sendo muito mais restritivos do que a Lei Específica da Represa 

Billings. 

 

 Não teve consenso na discussão (será debatido posteriormente). 

 

Proposta: Alterações de parâmetros urbanísticos em vários setores. 
Art. 301 
 
Comentário: A alteração compromete bastante a ocupação dos lotes, 
especialmente os setores com lotes menores. 
Proposta: Alterações de lote mínimo de 50.000m² para 200.000m² na ZDEC e 
SOT. 
Art. 371 

 
Comentário: Optou-se em manter a área mínima estabelecida no Plano 
Diretor. A ampliação da área de lote mínimo restringe o potencial uso da área 
na ZDEC, uma vez que já possui bastante restrições de legislação federal e na 
SOT pode comprometer a  implantação de atividades de apoio a turismo a 
Paranapiacaba. 
 

 Quarto tema: Tipologia 

 
 Contribuições: 17 
 Artigos: 6, 80, 83, 87, 88, 92, 108 
 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Camila Pegoraro, Edna Pereira da Silva, Elias Martins Junior, Eunice 
Silva Rodrigues, Guilherme Solci Madeira, Valdir Aparecido Leme. 
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 Assuntos: Redução ou anulação da cota-parte mínima, área 
computável, permissão de cobertura leve no recuo; Propostas para 
multifamiliar de pequeno porte; Utilização de área na cobertura. 

 
MULTIFAMILIAR DE PEQUENO PORTE HORIZONTAL, VERTICAL E VILA: 
Alteração da quota mínima para 31,25m²; 
Exclusão da quota mínima e dos artigos 80 e 87 até elaboração de estudo de 
planejamento/zoneamento; 
Em lote de 2 frentes: 4 pavimentos acima do ponto mais alto do alinhamento 
mais 5º pavimento destinado a estacionamento; 

Construção de churrasqueira na cobertura (5° pav.); 
Exclusão do limite de 4 u.H. Para o multi horizontal; 
Alteração do gabarito de 9m para 12m com aumento de área do poço de 
iluminação; 
Computar circulação vertical no ca; 
Proibir as tipologias. 
 
Comentários: Adensamento populacional sem instrumentos de controle; 
Impacto na paisagem; Extensão de guias rebaixadas; Edificações sem recuos 
laterais e fundo que impactam nos lotes lindeiros; Dificuldade de atender a 
legislação com relação a vagas de estacionamento (4 vagas em lote de 5m x 
25m); Limitação de 10m de altura para abastecimento de água. 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) apresentou o mapa da concentração 

de tipologias por bairro – multifamiliar de pequeno porte. 

 
MULTIFAMILIAR VERTICAL 
Subsolo aflorado com relação aos terrenos vizinhos somente respeitando todos 
os recuos (frontal, lateral e fundo); 
Computar pavimento térreo no ca. 
 
Comentários: Diminuição de área para estacionamento, aumento de 
movimento de terra e rebaixamento de lençol freático; A exclusão do 

pavimento térreo no CA foi atendimento a uma demanda anterior. 

 

USO NÃO RESIDENCIAL E MISTO 
 
Permissão de construção de abrigo de automóvel no recuo frontal; 
Gabarito máximo de 9m para 12m com aumento de área do poço de 
iluminação/ventilação. 
 
Comentários: A cobertura da vaga de auto propicia a extensão da atividade 
não residencial; Adoção do mesmo parâmetro de 9m do residencial. 

 

 Foram levantadas questões e debatidas pelos convidados. Não houve 

acordo neste tema (será debatido posteriormente). 
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 Quinto tema: Propostas fora do escopo da LUOPS 

 Contribuições: 03 
 Artigos: 
 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Cícero Antônio Costa de Freitas, Tania Maria Geannaccini 
 Assuntos: Alternativa de transporte fluvial; Reuso de água; Medidas 

sanitárias para controle de vetores, animais e de canteiros de obras. 
 
Propostas: Apresentar Plano de Gestão Ambiental durante a obra, voltado 

para prevenção e controle de roedores, vetores e animais sinantrópicos; 
Proibição de instalação de criação ou manutenção de animais de produção ou 
de uso econômico em todo o município; Exigir sistema de coleta de água de 
chuva e reuso, principalmente para construções com rebaixamento de lençol 
freático; Implantar sistema de transporte coletivo municipal ligando o Parque 
Andreense a área urbana, via represa Billings. 
 
Comentários: O Plano de Gestão Ambiental não é matéria de LUOPS, e o 
controle de vetores são ações específicas de controle sanitário; Na MPA á 
potencial para diversas atividades agrossilvopastoris e estas precisam ser 
estimuladas como usos possíveis e adequados, pois são ecologicamente 
sustentáveis; Reuso e afins será tratado no COESA; A “Balsa” é assunto 
pertinente ao Plano de Mobilidade e deverá aparecer como demanda do OP. 
 
 
  
ENCERRAMENTO 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) informou sobre a rodada de 
esclarecimentos, que ficará para a próxima, 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: 
 
 
 
 

Carlos Pedro Bastos 
Secretário Executivo do COMUGESAN 

Diretor do Departamento de Gestão Ambiental 
 
 
 

Sebastião Vaz Junior 

Presidente do COMUGESAN 
Superintendente do SEMASA 
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Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera 

Secretário Executivo do CMPU 
Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos – DDPU 

 
 
 

Paulo Piagentini 
Presidente do CMPU 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Com o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo 
André – COMUGESAN e o Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
Santo André, 16 de outubro de 2014. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

 Carolina Estéfano – representante suplente da Secretaria de Gestão de 
Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense (PSA) 

 Débora Cristina S. Diogo – representante titular do Poder Público 
Municipal (Departamento de Defesa Civil – SEMASA) 

 Aldo Gomes da Costa Filho – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Departamento de Planejamento e Obras – SEMASA) 

 Reinaldo Prado – representante suplente do Poder Público Municipal 
(Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante titular do Poder Público 
Municipal (Gerência de Planejamento e Licenciamento Ambiental/DGA 
– SEMASA) 

 Fabio Nilson Soares de Moraes – representante titular do Poder 
Público Municipal (Coordenadoria de Assuntos Jurídicos) 

 Nelson Tsutomu Ota – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PSA) 

 
Sociedade Civil: 
 

 Noel Ferreira dos Santos – representante suplente do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 Carolina Schers de Góes – representante titular do Instituto Acqua 

 Samuel Silva de Araujo – representante suplente da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Santo André 

 Vagner Eduardo de Souza – representante titular do Sindicato dos 
Químicos 
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 Guilherme Solci Madeira – representante titular da UFABC – 
Universidade Federal do ABC 

 Adenildo Inacio da Silva – representante titular do Clube Atlético 
Aramaçan. 
 
 

Convidados: 
 

 Leonardo Musumeci – SUP / SEMASA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Eliana B. Pereira – SEMASA 

 Luciana Barreto – ASSOCISA 

 Luiz Diogo – ASSOCISA 

 Daniela Vieira – DGA / SEMASA 

 Elena Maria Rezende – SUP / SEMASA 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU 

 
PARTICIPANTES 

 
 

Poder Público: 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDHU 

 Nelson Tsutomu Ota  

 Reinaldo A. Caetano Bascchera  

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto  

 Marcia Cristina Rossi Awada 

 José Alberto Fernandes  

 Deise Dias de Oliveira  

 
Sociedade Civil: 

 

 Antonio Valter Marcello – representante titular do Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis (CRECI) 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli – representante titular da Fundação 
Universidade Federal do ABC 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular do Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 
(Comugesan) 

 Gustavo Mathias Duarte Filho - representante suplente do Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 
(Comugesan) 
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Convidados: 
 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Aurora S. Takoshi – Escritório Arquitetos 

 Jorge Kina – Arquiteto 

 Luciana Barreto – Arquiteta 

 Fernanda L. Ferreira – Semasa 

 Silvio Carlos Cura – Construtor/Associsa 

 Adenildo Inácio – Clube Atlético Aramaçan 

 Mirella Suraci Fontes – PSA 

 Aldo Gomes da Costa Filho – Semasa 

 Gerson Ticianel – Sec. Saúde/DVS 

 Itamar Gonçalves – Associsa 

 Luiz Diogo – Associsa 

 Michel Lopes Barbosa – Associação dos Engenheiros e Arquitetos ABC 

 Priscila Wollena – CMSA 

 Debora C. S. Diogo – Semasa/Defesa Civil 

 Carolina Schers de Góes – Instituto Acqua 

 Sarah Bryce – MDDF 

 Carolina Estéfano – SGRNPPA/DMA 
 

 
ABERTURA 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) abriu a plenária. 
 

 
PAUTA 
 
 
Revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para a 
Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção 

Ambiental: debates e esclarecimentos sobre as propostas. 
 
 
Resumo da apresentação: 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) lembrou que é a segunda reunião de 

debates e os assuntos que não forem vencidos, serão debatidos em uma 

etapa seguinte.  

 Explicou que todos podem se manifestar, dentro das regras que serão 

estabelecidas. 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) sugeriu que para cada tema, seja 
feita a exposição, apresentando as propostas que foram apresentadas 
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virtualmente, após, a manifestação da equipe técnica do Semasa e da 
Prefeitura e por fim, abre o debate. 
 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC) solicitou um retorno da 

reunião passada, uma vez que não compareceu. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) informou que a apresentação que 

está sendo utilizada de roteiro está disponível no site e que a sugestão 

de um relatório do que foi debatido é válida e será encaminhado 

posteriormente. 

 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) lembrou que esta é a terceira reunião 

para discussão das propostas, onde na primeira as contribuições só 

foram apresentadas. 

 

 Relembrou o extrato das contribuições enviadas à LUOPS.  

 

 Informou que os temas debatidos na última reunião foram:  

 

 Atividades Temporárias 

 Conselhos Municipais 

 Parâmetros Urbanísticos 

 Tipologia 

 Propostas fora do escopo da LUOPS 

 

 Comentou que as maiores pendências foram verificadas em relação à 

Tipologia, onde não houve consenso e estão separadas para uma nova 

discussão.  

 

 Informou que o início será com as solicitações de Esclarecimentos, que 

ficou pendente da reunião passada. 

 Leonardo Musumeci (SUP/SEMASA) aproveitou antes da apresentação 
para comentar sobre o arquivo da LUOPS que está disponível no site e 
orientou caso haja algum problema de acesso. 
 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Qualicidade) perguntou se o que foi 
debatido na última reunião está mantido na íntegra no texto corrigido. 
 

 Leonardo Musumeci (SUP/SEMASA) respondeu que as propostas que 
tiveram consenso estão no site, o que não teve, serão debatidas 
novamente para depois incluir. 
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 Comentou sobre os principais pontos que foram revisados na proposta 
do Executivo, que já foi apresentado na primeira reunião entre os dois 
Conselhos. 
 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC) questionou o motivo de o 

Executivo revisar a minuta fora do prazo e o munícipe não, pois as 
propostas dela não foram aceitas por apresentar com dois dias de 
atraso. 
 

 O grupo discutiu o assunto e ficou definido agendar uma reunião 
específica para essa questão. 

 

 Silvio Carlos Cura (Associsa) questionou sobre a revisão da proposta, 
onde o texto em relação à Tipologia foi modificado, porém não teve 
consenso e não acha justo. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) explicou que é feita a publicidade 
a um conjunto de alterações que em boa parte foi correção, não só da 
redação, mas também de coisas equivocadas, acertar melhor o texto e 
terá um dia para esclarecê-las.  

 
 Marcia Cristina Rossi Awada (SDUH/PSA) apresentou e explicou as 

contribuições que foram entendidas como Esclarecimentos: 
 

 Contribuições: 22 
 Artigos: 06, 07, 29, 35, 83, 88, 90, 100, 108, 109, 111, 255, 294, 295, 

341, 345, 346 
 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Edna Pereira da Silva, Guilherme Solci Madeira, Gustavo Mathias 
Duarte Filho, Sílvia Passarelli, SINDUSCON, SINPANCSA. 

 Assuntos: Diversos. 

 

Artigos 100 e 35 

Esclarecimento: Redação do artigo 100 foi corrigida: 

Art. 100. Para as construções com mais de 200 (duzentas) unidades 

habitacionais a ofertas das vagas serão estabelecidas pelo órgão gestor 

de trânsito através de análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

  

Artigo 109 

Esclarecimento: As exigências para abrigo de resíduos foram revistas.  

A redação do artigo foi refeita inclusive com as correções apontadas 

 

Artigo 88 inciso III alínea b 



 

 
 

 

 28 
 

 
 
 

Sugere que a via de circulação de veículo, interna ao conjunto 

habitacional do tipo vila observe declividade máxima de 8,33% 

Esclarecimento: trata-se de circulação de veículos e não de pedestre. O 

atendimento a NBR 9050 está garantido na alínea “a” do artigo: 

A via de circulação de pedestres deverá ter largura mínima de 3,00 m, 

observadas as normas técnicas oficiais quanto a acessibilidade para 

a pessoa com deficiência. 

 

Artigo 108 alínea c 

Subsolo é considerado pavimento? 

Esclarecimento: O subsolo da tipologia tratada pelo quadro 6 da lei 

sempre será considerado como pavimento e quando totalmente abaixo 

do nível do logradouro e utilizado para estacionamento estará isento de 

recuos, TO e CA. 

 

Artigo 29 inciso II alínea b 

Proposta encaminhada sugere que os empreendimentos localizados em 

vias com mais de 7m sejam objeto de diretrizes do DET.  

Esclarecimento: São necessárias diretrizes apenas quando a largura 

da via for inferior a 6,20m 

  

Artigo 7° 

Artigo alterava o artigo 123 do Plano Diretor  

Esclarecimento: Equivoco na redação.  

Art. 7º. Será permitida a produção de Habitação de Interesse Social - 

HIS e Habitação de Mercado Popular - HMP, em toda a Macrozona 

Urbana, exceto na Zona Exclusivamente Industrial e nos setores não 

residenciais do Eixo Tamanduateí, sem contrapartida financeira. 

  

Artigo 6º 

Solicita esclarecimento quanto ao multifamiliar de pequeno porte 

vertical e horizontal 

Esclarecimento: Multifamiliar de pequeno porte horizontal, com no 

máximo 4 unidades habitacional e vertical, sem restrição quanto ao 

número máximo de unidades. A quota mínima foi estabelecida para 

toda a cidade em função da localização atual dos empreendimentos. 

 

 O grupo discutiu e definiu que deve melhorar a redação pra esclarecer o 

conceito deste artigo. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) ressaltou se alguém tiver alguma 

proposta para apresentar, encaminhar no e-mail da LUOPS. 
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Artigo 90 

Exclusão do artigo 

Esclarecimento: O artigo estabelece os parâmetros da tipologia 

multifamiliar vertical remetendo aos quadros e não pode ser excluído. A 

cobertura com 30% da área do pavimento é de uso comum, não há 

adensamento, observa o plano de gabaritos e está isento do CA. 

 

Artigo 111 

Proposta de excluir padarias, panificadoras e confeitarias.  

Esclarecimento:  

III - estabelecimentos cuja atividade predominante seja a venda e 

consumo de bebidas alcoólicas no local, tais como: bares, adegas, 

cachaçarias, lanchonetes, choperias e similares. 

 

EXCLUSÃO DO PLANO DE GABARITOS 

Esclarecimento: O CA básico sempre poderá ser utilizado, mesmo onde 

o número máximo de pavimentos for 2, observada a quota mínima   

TO 62% X 2 pavimentos CA 1,34 com duas unidades habitacionais em 

terrenos de 125m² 

 

 Silvio Carlos Cura (Associsa) observou um erro no esclarecimento, onde 

o TO é 67%, não 62%. 

 

LEI DIFICULTA A APROVAÇÃO NA MEDIDA QUE SOLICITA 

DIRETRIZES DE VÁRIOS ÓRGÃOS 

Esclarecimento: O objetivo das diretrizes é simplificar a análise, de 

subsidiando os empreendimentos antes do protocolo do processo de 

construção, onde serão esclarecidas exigências de acesso, faixas não 

edificantes, faixas de manutenção de galerias, etc, para propiciar 

agilidade na análise posteriormente. Houve revisão e diminuição nos 

Empreendimentos de Impacto.  

 O grupo debateu o esclarecimento,  será analisado e apresentado o 

fluxo e os procedimentos pela equipe técnica para saber se precisa 

revisar a redação ou não. 

 

Artigo 294 

Esclarecimento: artigo corrigido 

Art. 294. Em lote ou gleba não servido de rede coletora de esgoto, o 

sistema tratamento de efluentes deverá ser isolado e possuir eficiência 

de, no mínimo, 90 % do efluente tratado. 

 

Artigo 295 
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Sugere na circulação de veículos declividade máxima de 8,33% 

atendendo a NBR 

Esclarecimento:  

O inciso II estabelece parâmetros para o acesso de veículos. A NBR 

9050 não e utilizada neste caso. A acessibilidade está garantida no 

inciso I 

I - via de circulação de pedestres com largura mínima de 3,00m, 

observadas as normas técnicas oficiais quanto a acessibilidade para a 

pessoa com deficiência. 

 

Artigo 346 

Sugere que os passeios sejam com pisos semipermeáveis com 1,20m e 

atendam a NBR 

Esclarecimento: Não é possível acessibilidade adequada com 

pavimentos semipermeáveis, somente o passeio com 1,20m (NBR 9050) 

será impermeabilizado, o restante da calçada será permeável. 

 

Artigo 341 

Esclarecimento: O atendimento a NBR 9050 é obrigatório. O que foi 

estabelecido no artigo é o limite máximo de impermeabilização do 

passeio, dependendo da largura da calçada. Redação foi corrigida: 

III - Os passeios poderão ter calçamento impermeável de no máximo 

1,20m (um metro e vinte centímetros) independente da classificação 

viária. 

 

Artigo 345 

Sugere o piso semipermeável nas calçadas 

Esclarecimento: Não é possível acessibilidade adequada com piso 

semipermeável. Somente o passeio será impermeável, o restante da 

calçada com 3,50m será permeável. Desnecessário citar a NBR 9050  

 O grupo debateu e o consenso foi de retirar a referência do trecho de 

1,20m (um metro e vinte centímetros). 

  

 O grupo discutiu o calendário da LUOPS, definindo as próximas datas 

das reuniões. 

 

 Segundo tema: Vagas de Estacionamento 

 Contribuições: 06 

 Artigos: 96, 98, 99 

 Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Edna Pereira da Silva, Sílvia Passarelli, SINDUSCON. 



 

 
 

 

 31 
 

 
 
 

 Assuntos: Oferta de vagas internas ao lote; Vagas operacionais, 

visitantes e carga e descarga; Redução da exigência de vagas para 

autos. 

 

Proposta: Isentar HMP de vaga de estacionamento, com no Plano 

Diretor de São Paulo. 

Art. 436 

Comentário: A isenção de vagas de estacionamento de São Paulo está 

atrelada a uma politica de intervenções e oferta de transporte coletivo 

de grande capacidade. 

O HMP em Santo André é permitida em toda zona urbana, a excessão 

da Zona Exclusivamente Industrial, independentemente da oferta de 

transporte coletivo de grande capacidade. 

 

 O grupo discutiu a proposta, tratando o assunto como polêmico (não 

houve consenso). 

 

Proposta: Exclusão da obrigatoriedade da oferta de vagas de 

estacionamento de carga e descarga, motodelivery e visitantes nos 

Multifamiliares de Pequeno Porte, Vila e Vertical até 80 U.H 

Art. 96 

Comentário: A necessidade de vagas está condicionada ao porte do 

empreendimento e a capacidade de atendimento da via, conforme 

Quadro 11, Anexo 3.11. 

As vagas citadas podem ter o uso compartilhado. 

 

 O grupo deixou esta proposta pendente para discussão posterior. 

Proposta: Propõe vagas de visitantes no subsolo. 

Art. 98 

Comentário: A oferta de vagas de visitantes no subsolo abre a 

possibilidade de uso indevido (comercialização). 

A proposta inviabiliza o compartilhamento de uso das vagas, 

especialmente a destinada a coleta de resíduos. 

 

Proposta: Utilização de parte de calçada para carga e descarga, desde 

que mantido livre 1,20m para circulação de pedestres. 

Art. 99 

Comentário: Descaracteriza a destinação de circulação de pedestres 

dos passeios. Representa uma infração do CNTB. Não caracteriza 

atividade de interesse público, portanto deve ocorrer interna ao lote. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) informou os temas pendentes 

para a próxima reunião:  
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 Mobilidade; 

 Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC); 

 Contrapartida Financeira; 

 EIV; 

 Área permeável; 

 Zoneamento. 

 
ENCERRAMENTO 
 

 Elena Maria Rezende (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: 
 

 
Carlos Pedro Bastos 

Secretário Executivo do COMUGESAN 
Diretor do Departamento de Gestão Ambiental 

 
 
 

Sebastião Vaz Junior 
Presidente do COMUGESAN 
Superintendente do SEMASA 

 
 
 

Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera 
Secretário Executivo do CMPU 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos – DDPU 
 

 
 

Paulo Piagentini 
Presidente do CMPU 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Com o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo 
André – COMUGESAN e o Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
Santo André, 28 de outubro de 2014. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

 Maíra Soares Galvanese – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Departamento de Defesa Civil – SEMASA) 

 Reinaldo Prado – representante suplente do Poder Público Municipal 
(Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Nelson Tsutomu Ota – representante suplente do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PSA) 

 

Sociedade Civil: 
 

 Noel Ferreira dos Santos – representante suplente do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 

 Liozino Cardoso da Silva – representante titular da Associação dos 

Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 Carolina Schers de Góes – representante titular do Instituto Acqua 

 Maria de Fátima Jollo – representante titular da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Santo André 

 Vagner Eduardo de Souza – representante titular do Sindicato dos 
Químicos 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular da UFABC – 
Universidade Federal do ABC 

 Sarah Bryce – representante suplente do MDDF – Movimento de 
Defesa dos Moradores de Favela de Santo André 
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Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Debora Maria D. Stefanelli – DGA / SEMASA 

 Leonardo Musumeci – SUP / SEMASA 

 Elena Maria Rezende – SUP / SEMASA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Igor Eliezer Borges – Arquiteto e Professor 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU 

 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 

 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDHU 

 Nelson Tsutomu Ota  

 Reinaldo A. Caetano Bascchera  

 Marcia Cristina Rossi Awada 

 Denise Lenhari Zirondi 

 Carlos Rambaiolle 

 Debora Maria Duarte Stefanelli 

 
Sociedade Civil: 
 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular do Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 
(Comugesan) 

 Gustavo Mathias Duarte Filho - representante suplente do Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 
(Comugesan) 
 

Convidados: 

 

 Mirella Suraci Fontes – PSA 

 Newton J. B. Gonçalves – SGRNPPA / PSA 

 Sarah Bryce – MDDF 

 Carolina Schers de Góes – Instituto Acqua 
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ABERTURA 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) abriu a plenária. 
 

 
PAUTA 
 
 
Debate para consenso sobre as propostas em discussão: Mobilidade; 
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC); Contrapartida 

Financeira; EIV; Área Permeável; Zoneamento. 
 
 
Resumo da apresentação: 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) relembrou os temas que já foram 

debatidos nas duas reuniões anteriores:  

 

 Atividades Temporárias 

 Conselhos Municipais 

 Parâmetros Urbanísticos 

 Tipologias 

 Propostas fora do escopo da LUOPS 

 Esclarecimentos 

 Vagas de Estacionamento 

 

 Ressaltou que a publicação do texto que foi corrigido está disponível no 

site da revisão da LUOPS desde 10/10/2014.  

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) perguntou quem já acessou o site. 

 

 Duas pessoas se manifestaram. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) ressaltou a importância de 

acompanhar a revisão. 

 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) informou que são seis assuntos para 

serem debatidos e a intenção é eliminar quatro deles. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) comentou que será utilizada a 

mesma dinâmica da reunião passada: apresentação da Prefeitura, 

abertura para esclarecimento/debate.  

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) pediu objetividade nas 

intervenções/propostas. 
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 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) explicou que a ata da primeira 

reunião ficou pronta só hoje e foi enviada aos conselheiros do 

COMUGESAN e CMPU conforme solicitação e também inserido o texto 

do artigo que está se referindo para cada tema. 

 

 Vagner Eduardo de Souza (Sindicato dos Químicos) questionou sobre o 

limite de participantes da sociedade civil na reunião. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) explicou que não possui e o 

objetivo da reunião é o debate e o consenso dos dois conselhos e não 

deliberação, que será feita posteriormente. 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) iniciou com o tema Mobilidade: 

 
1. Contribuições: 05 
2. Artigos: 28, 95, 180, 189 
3. Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Camila Pegoraro, Guilherme Solci Madeira, Gustavo Mathias Duarte 
Filho. 

4. Assuntos: Vagas em vias arteriais e metropolitanas; Transporte 
cicloviário; Revisão da obrigatoriedade da oferta de vagas para autos; 
Redução da impermeabilização. 
 

As vias em novos loteamentos deverão ser preferencialmente em pisos 
semipermeáveis e permeáveis. 

 
Art. 189 
Comentário: O artigo refere-se a novos loteamentos na MZU. A pavimentação 
é objeto de análise a aprovação do departamento competente que avaliará a 
possibilidade do sugerido em função da hierarquização e capacidade da via. 
 
Art. 189. As pistas das vias públicas deverão ser dotadas de guias, sarjetas e 
pavimentação, preferencialmente asfálticas. 
 § 1º As guias de meio-fio, de ambos os lados da via, deverão estar no mesmo 
nível, salvo nos casos de existir canteiro central e nas curvas onde houver a 
necessidade de sobre-elevação. 
§ 2º As vias de acesso ao sistema viário proposto também deverão ser 
pavimentadas, caso não possuam pavimentação. 
Na abertura de novas vias de 1°, 2° e 3° categorias deverá ser prevista ciclovia 
ou ciclofaixa. 
 
Art. 175 a 180 
Comentário: O artigo refere-se a novos loteamentos na MZU. Deverá ser 
objeto de estudo do Plano de Mobilidade. 
 
 
Art. 175.  A abertura de novas vias deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
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I. Disposição das vias de um plano de loteamento deve assegurar a 
continuidade do sistema viário em que se inserir; 

II. Via que venha a ser prolongamento de outra já existente, ou constante de 
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, não poderá ter largura 
inferior a essa; 

III. Todas as vias deverão se conectar em vias de categoria igual ou 
imediatamente superior ou inferior; 

IV. Via a ser intercalada entre outras de larguras diferentes, já existentes ou 
constantes de projeto já aprovado pela Prefeitura Municipal, prevalecerá 
como padrão a de maior largura; 

V. As vias deverão ser entregues com as obras implantadas referentes aos 
projetos específicos. 

  
Art. 176. A aprovação de projetos de abertura de vias junto às rodovias 
estaduais ou federais, estradas de ferro e linhas de alta tensão de energia 
elétrica, ficará sujeita à prévia consulta aos órgãos gestores competentes, bem 
como atender as especificações dos mesmos. 
 
Art. 177. Somente serão permitidos dispositivos de captação e escoamento de 
águas pluviais transversais à pista, tais como grelhas e sarjetões, quando o 
cálculo de drenagem dispensar a execução de galerias de águas pluviais. 
Art. 178. As vias públicas obedecerão a seguinte categorização, em função das 
suas características físicas, conforme o Quadro 8, Anexo 3.8 desta lei. 

I. 1ª Categoria: largura mínima de 35,90 (trinta e cinco metros e noventa 
centímetros);  

II. 2ª Categoria: largura mínima de 29,90 (vinte e nove metros e noventa 
centímetros);  

III. 3ª Categoria: largura mínima de 24,00 (vinte e quatro metros); 
IV. 4ª Categoria: largura mínima de 17.60 (dezessete metros e sessenta 

centímetros); 
V. 5ª Categoria, largura mínima de 14.00 (quatorze metros).   

  
Parágrafo único. A composição básica das vias poderá ser alterada por meio de 
diretrizes específicas do órgão gestor de trânsito do município. 
 
Art. 179.  As vias públicas terão a seguinte designação: 

I. Avenida: vias de categorias, 1ª, 2ª e 3ª; 
II. Rua: vias de categorias 4ª e 5ª. 

§ 1° Após o recebimento do loteamento, a Prefeitura Municipal providenciará a 
denominação dos novos logradouros, franqueando-se às sugestões da futura 
população. 
§ 2° Caberá a Prefeitura providenciar o emplacamento com a identificação dos 
logradouros denominados 
 
Art. 180. As calçadas deverão obedecer ao disposto na NBR 9050, ou outra 
que venha a substituí-la, e atender aos seguintes critérios: 

I. Ter declividade transversal de, no mínimo, 1,0% (um por cento) e máxima 
de 3% (três por cento); 

II. Ter declividade longitudinal igual à da pista que a acompanha; 
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III. Ser pavimentadas e o passeio deverá ter piso com superfície regular, 
firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição, que não provoque 
trepidação em dispositivos com rodas; 

IV. Ser dotadas de rampa para pedestres; 
V. Ser sinalizadas nas travessias de pedestres. 

VI. Observar largura mínima e demais parâmetros do Quadro 8, Anexo 3.8. 
 
 
Exclusão das vias arterias da restrição de vagas perpendiculares dos usos não 
residencial e que geram manobras de ré na via. 

 
Comentário: São vias importantes de grande tráfego cuja carregamento não 
admite tais manobras. 
 
Exclusão da obrigatoriedade de vagas para o uso residencial multifamiliar 
vertical 
 
Comentário: É necessária a oferta de vagas de estacionamento no interior do 
lote para absorver o impacto gerado pela atividade e não sobrecarregar o 
sistema viário. 
 
Sugere a alteração da redação do artigo visando possibilitar faixa permeável 
na calçada, garantido 1,20m de passeio pavimentado para circulação. 
 
Comentário: Sugestão a ser avaliada pelo departamento técnico em função do 
fluxo de pedestres. 
 

 A plenária decidiu por retirar as palavras ser pavimentadas do inciso III 

artigo 180, começando com: O passeio. 

 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) lembrou que na última reunião houve 

uma discussão em relação às contribuições que a conselheira Silvia 

Passarelli (UFABC) entregou fora do prazo e não foram consideradas. 

Após o debate, foi decidido que as propostas dos temas que ainda não 

foram discutidos seriam apresentadas a plenária e perguntou se todos 

estão de acordo. 

 

 A plenária concordou. 

 Leonardo Musumeci (SUP/SEMASA) apresentou as propostas da 
conselheira Silvia Passarelli (UFABC). 
 

 

 Segundo tema: Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC 

1. Contribuições: 05 
2. Artigos: 79 
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3. Munícipes ou instituições que contribuíram:  
Guilherme Solci Madeira, Gustavo Mathias Duarte Filho, SINDUSCON. 

4. Assuntos: Retorno à condição atual de OODC; Destinação do recurso 

de OODC. 

Aumentar de 1 para 2 os pedidos de reconsideração do indeferimento 
da OODC. 
 
Art. 79 
Comentário: A reconsideração tem foco nos argumentos apresentados 

pelo interessado, havendo alteração é possível nova análise, caso 
contrário, não se justifica uma nova análise do que já foi analisado 2 
vezes. 
 
Art. 79. O art. 122 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 122. A contrapartida financeira, 
que corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional, 
será calculada segundo a seguinte equação: 
BF = At x Vm x Cp x Ip 
Onde: 
BF – Benefício Financeiro 
At – Área do Terreno 
Vm – Valor venal do metro quadrado do terreno  
Cp – diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Pretendido e o 
Coeficiente de Aproveitamento Básico permitido 
Ip – Índice de Planejamento = 0,4 
 
§ 1º Os recursos financeiros obtidos nas concessões de Outorga Onerosa 
do Direito de Construir - OODC na área do perímetro do Projeto Eixo 
Tamanduateí, até o coeficiente de aproveitamento 3 (três) serão 
utilizados, preferencialmente, na construção de HIS na Macrozona 
Urbana e em infraestrutura da Zona de Recuperação Urbana. 
§ 2º Os recursos obtidos com concessão de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC que ultrapassem o coeficiente de aproveitamento 3 
(três) até o limite de 4 (quatro) deverão ser investidos, obrigatoriamente, 
em infraestrutura urbana e em equipamentos públicos de uso comunitário 
no perímetro da área do Projeto Eixo Tamanduateí. 
§ 3º Os pedidos de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC que 
forem indeferidos terão direito a apenas um pedido de reconsideração. 
§ 4º O Índice de Planejamento – Ip, poderá ser alterado por decreto, 
decorrente da atualização da Planta Genérica de Valores, mediante a 
estudos técnicos e aprovados pelo CMPU.” 
 
Modificar o critério para alteração do índice de planejamento através de 
estudos técnicos de viabilidade da capacidade de suporte do bairro e da 
região. 
 
Art. 79 
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Comentário: A lei deixa em aberto o tipo de estudo a ser considerado 
na reavaliação do índice de planejamento, podendo incluir outros além 
da capacidade de suporte; Alterar o índice de planejamento através de 
lei e não de decreto. 
 
Art. 79 
Comentário: O grupo técnico já percebeu a necessidade de correção, 
alteração de lei só se faz por lei. 
 
Modificar a análise OODC, sem considerar n.º de unidades e n.º de 

vagas, que deverão ser analisados na fase de aprovação do projeto. 
 
Art. 79 
Comentário: O Plano Diretor estabelece 2 parâmetros para análise dos 
processos de OODC – paisagem urbana e impacto não suportável pela 
infraestrutura – não sendo matéria alterada pela LUOPS. 
 
Excluir os § 1º, 2º e 4º do art. 79 e destinar os recursos da OODC a 
Zona de Recuperação Urbana e Macrozona de Proteção Ambiental, 
exclusivamente, retomando a redação original do Plano Diretor. 
 
Art. 79 
Comentário: A lei pretende permitir de forma fundamentada o uso dos 
recursos financeiros em todo o município, e será reescrito. 
 

 O grupo discutiu a melhoria de texto no primeiro parágrafo do artigo 79 

e não houve consenso. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) informou que para a próxima 

reunião os temas debatidos serão: Contrapartida Financeira, Estudo de 

Impacto de Vizinhança - EIV, Área Permeável e Zoneamento e explicou 

as mudanças do calendário da LUOPS. 

 
 
ENCERRAMENTO 
 
 

 Elena Maria Rezende (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: 
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Carlos Pedro Bastos 
Secretário Executivo do COMUGESAN 

Diretor do Departamento de Gestão Ambiental 
 
 
 
 
 

Sebastião Vaz Junior 
Presidente do COMUGESAN 

Superintendente do SEMASA 
 
 
 
 
 

Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera 
Secretário Executivo do CMPU 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos – DDPU 
 
 
 
 
 

Paulo Piagentini 
Presidente do CMPU 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH 
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RESUMO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM CONJUNTO COM O  

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU E O  
CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO 

ANDRÉ – COMUGESAN1  
 
 

DATA: 4 de novembro de 2.014 
 
HORÁRIO: 18HS30MIN 
 
LOCAL: Auditório da sede do SEMASA 
    Rua José Caballero nº 143, Centro 
 
PAUTA: Revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para a 
Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção Ambiental: 
debates e esclarecimentos sobre as propostas. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Representando do Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU: 
 
 Poder Público 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera – representante titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH 

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto – representante titular da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH 

 Márcia Cristina Rossi Awada – representante titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH  

 Débora Maria Duarte Stefanelli – representante titular do Serviço 

Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA  

 
 Sociedade Civil 

 Antonio Valter Marcello – representante titular do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis (CRECI) 

 Elaine Cristina Casalotti – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do 

ABC 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular do Conselho Municipal 

de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André (COMUGESAN) 

 Gustavo Mathias Duarte Filho - representante suplente do Conselho 

Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 

(COMUGESAN) 

 Magda Maria dos Santos – Associação de Construção Comunitária de 

Santo André 

                                            
1
 Elaboração de Arq. Mirella Suraci Santos 
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 Rosalva de Sousa Barbosa – Conselho Municipal de Habitação 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli – representante titular da Fundação 

Universidade Federal do ABC 

 Convidados 

 Elena M. Rezende – Superintendência do SEMASA 

 Mirella Suraci Santos – DDPU/PSA 

 
 
Representando o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de 
Santo André – COMUGESAN:  
 
 Poder Público 

 Marci Carmem Guazzeli - representante suplente da Coordenadoria de 

Comunicação Social / SEMASA 

 Maria Cristina F. B. Ruiz – representante suplente da Coordenadoria de 

Assuntos Jurídicos – SEMASA 

 Gerson Ticianel – representante suplente da Secretaria da Saúde / PSA 

 

 Sociedade Civil 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular da Universidade Federal 

do ABC - UFABC 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 Noel Ferreira dos Santos – representante suplente do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 

 Sarah K. Bryce – representante suplente do MDDF 

 Convidados 

 Anésio Ricei - Associação Por Moradia Popular 

 Camila Pegoraro - Arquiteta 

 Débora Maria Duarte Stefanelli – SEMASA 

 Edir Linhares – munícipe 

 Itamar Gonçalves - ASSOCISA 

 Jorge Saraiva da Silva  

 Luiz Roberto de Freitas 

 Márcia C.T.C. Aranha – APMP/ ICAS 

 Sebastião Lazaro Gulla – Associação de Construtores 

 Sílvio Carlos Cura – Associação de Construtores S/A 
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ABERTURA: Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA)  
 
 
RESUMO: 
 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) começou a reunião explicando que, embora 
não estavam muitos conselheiros presentes naquele momento, ele começaria 
a reunião em respeito a aqueles que lá estavam. Disse que essa era a quinta 
reunião extraordinária de debates sobre a Minuta do Projeto de Lei da LUOPS. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) disse que a Prefeitura apresentaria as 

propostas que a sociedade civil enviou, acrescentando as argumentações 

sobre a incorporação ou não delas. Depois, abriria para os devidos 

esclarecimentos, questionamentos e debates. Lembrou que o objetivo das 

reuniões conjuntas entre os conselhos é o de se obter consenso sobre as 

propostas e, aquelas que não obtivessem isso, iriam a debate em reunião 

definida para isso. 

 

 Ela apresentou os Temas Já Debatidos: 

 
1. Atividades Temporárias    consenso 

2. Conselhos Municipais    consenso 

3. Parâmetros Urbanísticos    consenso 

4. Tipologias      3 pendências – 25/09/14 

5. Propostas fora do Escopo da LUOPS  consenso 

6. Esclarecimentos     2 pendências – 16/10/14 

7. Vagas de Estacionamento    2 pendências – 16/10/14 

8. Mobilidade      6 pendências – 28/10/14 

9. OODC       2 pendências – 28/10/14 

 
 

 Depois, os Temas para Debates nessa reunião: 

 
1. Contrapartida Financeira 

2. EIV 

3. Zoneamento 

4. Área Permeável 

 
 

 Passou então para expor a Agenda de Consulta Pública da LUOPS: 

      



 

 
 

 

 45 
 

 
 
 

REUNIÃO TEMA DATA 

IV Reunião Extraordinária Debate p/ consenso sobre as 
propostas em discussão: Mobilidade, 
OODC 

28/10/14 

V Reunião Extraordinária Debate p/ consenso sobre as 
propostas em discussão: 
Contrapartida Financeira, EIV, Área 
Permeável e Zoneamento 

04/11/14 

VI Reunião Extraordinária Debate p/ consenso: esclarecimentos 
e apreciação da Revisão do Projeto 
de Lei do Executivo 

25/11/14 

VII Reunião Extraordinária Debate sobre as pendências em 
discussão para consenso – definir a 
proposta de consenso 

   
29/11/14 
a confirmar 

Reunião Extraordinária do CMPU Deliberação do CMPU sobre as 
propostas em que ainda não houve 
consenso  

02/12/142 

Evento de Entrega à Câmara do 
Projeto de Lei da LUOPS 

Executivo junto com a Sociedade Civil a confirmar 

 
 

 Elena ainda propôs que o procedimento a seguir seria que a Prefeitura 
apresentaria as mudanças mais significativas, mais substanciais e aquelas 
alterações mais simples, como correção de redação, por exemplo, não serão 
lidas ou debatidas, pois o texto está disponível no site do SEMASA para 
consulta.  

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) disse que não poderia ser 
considerado consenso aquilo que ela não viu o que está escrito. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) disse que o PL contém 400 artigos, e 
não daria para lê-lo em apenas uma noite e ainda discuti-lo. Ela propõe que no 
dia da revisão do texto as mudanças mais substanciais sejam discutidas: o 
texto estava dessa forma e agora está assim. Ele está sempre sendo 
atualizado no site para consulta. 

 

 Sebastião Lazaro Gulla (Ass. Construtores/SC) perguntou como seriam 

resolvidos os assuntos controversos que não tiveram consenso. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) respondeu que no dia 25 de novembro 
seriam apresentadas as alterações de texto, tanto as mais operacionais como 
as de maior conteúdo, aquelas com propostas mais relevantes. 

 

 Antonio Valter Marcello (CRECI) perguntou se isso envolveria as questões que 
não obtiveram consenso.  

                                            
2
 Essa data foi alterada, durante a reunião, para o dia 4 de dezembro de 2.014. 
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 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) voltou para a agenda proposta e 
mostrou que o dia 29 de novembro (sábado) está reservado para lidar com as 
pendências dos debates e que não seria apresentada nenhuma proposta nova 
nesse dia. A ideia é tentar chegar a consenso sobre o texto todo. No dia 2 de 
dezembro será a data para prestar contas ao CMPU das propostas que tiveram 
consenso.  

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) colocou que as datas das 
reuniões do CMPU eram de 5ª feira, e que não concordava com a mudança 
para 3ª feira e que essas reuniões para novembro e dezembro estavam muito 
próximas entre si. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) falou que as datas foram discutidas na 
última reunião.3 
 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) disse que a reunião do dia 29 
(sábado) com certeza não acabaria as 13hs30min e que provavelmente se 
estenderia até as 15hs pelo menos.  

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) disse que a meta da Prefeitura é 
encerrar o assunto esse ano.  

 

 Luiz Roberto de Freitas (SC) disse que não daria tempo de aprovar nesse ano, 

porque assim que os vereadores aprovarem o Orçamento no início de 

dezembro, a Câmara entra em recesso. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) disse que quanto antes entrar na pauta 
da Câmara melhor, porque assim o PL tem prioridade para o ano que vem. 

 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/SC) lembrou que tem eleição para 

eleger novos conselheiros no COMUGESAN ainda esse ano e, que seria muito 

complicado começar uma discussão com conselheiros diferentes. 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) perguntou se no dia 2 de 
dezembro daria tempo para tomar ciência de tudo. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) respondeu que estão preparando os 
relatórios com tudo o que foi discutido e as pendências para disponibilizar para 
todos. 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) reclamou que os Conselheiros 
do COMUGESAN não têm recebido nada, nenhum material, assim como os do 
CMPU, que não tem recebido as Atas das reuniões, as convocações, etc. 
Reafirmou que o calendário está muito apertado. 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) perguntou então qual seria a proposta. 
 

                                            
3
 Dia 28 de outubro de 2014. 
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 Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) disse para manter o calendário e se não 

fosse atendida a meta estipulada, poderia ser prevista outra data.  

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) perguntou novamente o que eles 
sugeririam. 

 

 Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) respondeu que colocaria outra data para 
depois do dia 2 de dezembro. Sugere que as propostas que já tiveram 
consenso poderiam estar com outra cor no texto para diferenciar e também 
com a data ao lado para saberem quando isso foi feito. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) perguntou ao grupo que data seria 
melhor e todos concordaram com o dia 4 de dezembro e não mais dia 2. Ela 
também falou que a página da internet do SEMASA mudou e texto do PL está 
com o endereço: 
WWW.semasa.sp.gov.br/institucional/legislacao/lei-de-uso-ocupacao-e-
parcelamento-do-solo . Ela passou então para os Temas da noite. 

 
 

 Primeiro Tema: CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 
 

1. Contribuições: 4 

2. Artigos: 42, 85, 110, 225 

3. Munícipes ou Instituições que contribuíram: 

Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) 
Gustavo Mathias Duarte Filho 

4. Assuntos: 

 Exclusão da compensação financeira como mitigação 

 Aumento da área do terreno em contrapartida 

 Não admitir o pagamento em dinheiro como compensação da reserva de área 
pública em desdobros; 

 Não admitir o pagamento em dinheiro como compensação na tipologia vertical, 
vila e uso misto; 

 Dobrar o percentual de doação de área para o uso não residencial (igual ao 
residencial) 

Art. 42, 85, 110, 225  
 
Comentário: 
A alternativa introduzida pela Lei nº 9.394/12 para casos específicos (lotes com 
testada reduzida, com restrição de APP, etc); 
A proposta de percentual tem relação com o uso, sendo que o residencial exige maior 
percentual em razão do adensamento populacional. 
 
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) lembrou que a LUOPS introduziu 

a obrigatoriedade da doação de 15% de área para o uso residencial em 

empreendimentos entre 5.000m² e 20.000m². A Lei atual, Lei nº 8.8836/06, traz 

duas alternativas para o empreendedor que seria a doação dos 15% ou 

http://www.semasa.sp.gov.br/institucional/legislacao/lei-de-uso-ocupacao-e-parcelamento-do-solo
http://www.semasa.sp.gov.br/institucional/legislacao/lei-de-uso-ocupacao-e-parcelamento-do-solo
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construção de equipamento comunitário. No entanto, há casos em que a área a 

ser doada tinha restrições legais e ambientais, como APP, terreno sem 

profundidade ou sem testada, não havia um terreno à venda no raio de 500m 

do empreendimento, etc. Assim, percebeu-se que as alternativas não atendiam 

às dificuldades encontradas. Por isso, a Prefeitura fez essa proposta. 

A revisão do Plano Diretor de 2013 ofereceu então uma 3ª alternativa, ora em 

debate. O dinheiro seria depositado no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, com rubrica específica, para aquisição de áreas compatíveis, uma vez 

que, para empreendimentos com 5.000m² de área, o terreno a ser doado seria 

de 750m², que é insuficiente para ser implantado um equipamento de saúde, 

educação, etc. 

 
Debate: 

 Os debates foram iniciados e foram citados os art. 854 e 1105 que exigem, para 

o uso não residencial, uma reserva de área de 7,5% (inciso III) 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) disse que os artigos estão 

confusos porque misturam o que é mitigação com o que é impacto. 

 

 Pendência: Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) lembra que isso não é 

objeto desse debate, mas que ficaria a sugestão como pendência. 

 

 CONSENSO: O grupo debateu e todos concordaram que o pagamento em 

dinheiro seria uma exceção à regra e não deveria ser regra geral.  

 

                                            
4
 O art. 85 diz: “No uso residencial multifamiliar das tipologias vertical e vila, ou misto, implantados em lote 

com área acima de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), deverá ser reservado pelo menos 15% 
(quinze por cento) de área do terreno para doação para uso público, destinado ao uso institucional ou 
área verde, que poderá ser: 
I - substituída pela edificação de equipamento público em valor equivalente, às expensas do interessado; 
II - feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de raio de 1 km a partir dos limites de seu 
perímetro; 
III - em dinheiro, em valor equivalente aferido pela Comissão Especial de Avaliação. 
§ 1º As alternativas dos incisos I a III serão adotadas se houver solicitação do interessado e anuência do 

Poder Público Municipal, após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 
§ 2º O valor auferido será destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, visando à aquisição 

de terras para implantação ou para edificação de equipamentos públicos e deverá ser quitado até a 
ocasião do pedido do Certificado de Conclusão de Obra, mesmo que parcial.”  
5
  O art. 110 diz: “No uso não residencial, implantados em lote com área acima de 10.000,00m² (dez mil 

metros quadrados), deverá ser reservado pelo menos 7,5% (sete e meio por cento) de área do terreno 
para doação para uso público, destinado ao uso institucional ou área verde, que poderá ser: 
I - substituída pela edificação de equipamento público em valor equivalente, as expensas do interessado; 
II - feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de raio de 1 km a partir dos limites de seu 
perímetro; 
III - em dinheiro, em valor equivalente, aferido pela Comissão Especial de Avaliação. 
§ 1º As alternativas dos incisos I a III serão adotadas se houver solicitação do interessado e anuência do 

Poder Público Municipal, após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 
§ 2º O valor auferido será destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, visando à aquisição 

de terras para implantação ou para edificação de equipamentos públicos e deverá ser quitado até a 
ocasião do pedido do Certificado de Conclusão de Obra, mesmo que parcial. 
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 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto (SDUH/PP) relatou aos presentes que o 

corpo técnico da Prefeitura defende o interesse público e que quando a lei fala 

em “anuência do poder público”, está se introduzindo um procedimento para 

isso, o que significa uma qualificação do Alvará do Uso do Solo e que depois o 

empreendedor terá que abrir outro processo de doação de área antes dele 

obter as diretrizes para o seu empreendimento. Ele disse que o pedido é objeto 

de análise do entorno, se existem ou não equipamentos públicos de educação, 

saúde, etc. E, após isso, é feito a análise do pedido. A contrapartida financeira 

pode também contribuir para a ampliação de um equipamento existente, por 

exemplo. 

 

 CONSENSO: Houve mais alguns questionamentos e ficou decidido que o 

Reinaldo e a Débora fariam uma nova redação para o artigo. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então falou que faltava discutir o 
percentual da reserva de área para o uso não residencial. 
 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) diz que quando se avalia 
a implantação de um empreendimento residencial, deve-se considerar o 
adensamento que ele trará ao entorno e, portanto, necessitará de 
equipamentos de educação, saúde, etc. e o não residencial, embora a 
população não fique 24 horas no local, há a necessidade de equipamentos 
públicos, mesmo que em menor número. 

 

 CONSENSO: O grupo debateu e chegaram à conclusão que não se devia 
mexer nesse percentual. 

 

 Segundo Tema: ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

1. Contribuições: 4 

2. Artigos: 35, 42, 195 

3. Munícipes ou Instituições que contribuíram: 

Edna Pereira da Silva 

Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) 
Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) 
SINDUSCON 

4. Assuntos: 

 Exclusão da compensação financeira como mitigação 

 Mensuração do EIV 

 Limite por Unidades Habitacionais e tipos de empreendimentos 

 Aprovação do CMPU 

 Deixar claro que o empreendimento sujeito a EIV depende de 

aprovação do CMPU nos casos especificados em lei; 

 Submeter todos os EIV´s a aprovação do CMPU; 
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Comentário: 
A legislação fixa quais os empreendimentos sujeitos a EIV que dependem de 
aprovação do CMPU. 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) disse que o corte é por atividade e por 

tamanho e que recentemente a lista de empreendimentos sujeitos ao EIV foi 

revista. Os usos residenciais deixaram de ser objeto de licenciamento 

ambiental, restando a isso o movimento de terra, determinados usos, alteração 

de Área de Preservação Permanente – APP, etc.  

 

 O tema foi aberto ao debate. 

 

 Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) diz que deveria alterar a redação do art. 

95 para dar maior ênfase ao CMPU. 

 

 Márcia Cristina Rossi Awada (SDUH/PSA) perguntou a ele se o parágrafo do 

art. 35 não faria isso.6 

 

 Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) concordou. 

 

 CONSENSO: O grupo então concordou que não havia necessidade de se 

mexer na lei. 

 
Proposta: Manter a exigência de EIV acima de 200 UH´s; 
 
Comentário: 
Inicialmente a exigência legal no PD e LUOPS era de 300 UH. Na revisão do PD, foi 
alterado para 200 UH afim de compatibilizar com o critério da Licenciamento 
Ambiental. Com o fim do LA para o uso residencial, se propõe o retorno ao parâmetro 
inicial. 
Art. 35, 42, 195 
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) falou que o corte é por atividade 

e por tamanho. Explicou que o número foi baixado para 200 unidades 

habitacionais porque assim dizia o Licenciamento ambiental, mas tendo em 

vista que a legislação mudou e não há mais necessidade desse licenciamento, 

então a Prefeitura acredita que deva voltar à redação original. 

 

 O grupo começou a debater se mantinha a exigência de EIV para 

empreendimentos a partir de 200 unidades habitacionais, ou se voltava ao 

número de 300 unidades habitacionais como estava na redação original do 

Plano Diretor.  

                                            
6
 Art. 35, parágrafo único: “A aprovação dos Empreendimentos de Impacto previstos no inciso I, IX, X, XI, 

XII, XVII está condicionada a parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU.” 
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 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) disse que até 200 

unidades habitacionais não causam impacto significativo. 

 

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto (SDUH/PP) disse que toda atividade ou 

uso causa impacto no local onde se instala. 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) questionou se tecnicamente a 

Prefeitura tem a mensuração desse impacto: 200 ou 300 unidades 

 

 CONSENSO: O grupo optou por deixar como está hoje: exigir a 

elaboração do EIV para o uso residencial a partir de 200 unidades 

habitacionais. 

 
 
Proposta: Tipificar o shopping-center com área maior ou igual a 2.000m² como 
EIV; 
 
Comentário: 
Dado que boa parte da área construída nesses empreendimentos é destinada a 
estacionamento, e que, para efeito de enquadramento, a área de estacionamento não 
é computada, a sugestão pode ser pertinente. 
 

 CONSENSO: Não houve necessidade de debate, visto que o grupo concordou. 

 
 
Proposta: Excluir a possibilidade de compensação financeira; 
 
Comentário: 
A possibilidade de receber recursos em espécie dá-se nos casos de demanda de 
educação e saúde que não atingem o tamanho mínimo para uma unidade;  
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) citou o parágrafos do art. 42:  

“§ 1º O pagamento em dinheiro ao FMDU será utilizado quando da 
anuência do poder público nos casos em que a demanda identificada não 
justifique a construção integral de um equipamento.  
 
§ 2º O pagamento não poderá substituir a execução de medidas 
preventivas, compensatórias, corretivas e mitigadoras identificadas pela 
área competente como essenciais ao funcionamento do empreendimento. 
 
§3º o valor total das contrapartidas poderá variar entre 1 a 5% (um a cinco 
por cento) do custo total do empreendimento, apresentado pelo 
empreendedor e aferido pelo poder público, a ser regulamentado em 
Decreto.” 
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 E citou também o art. 44, porque ambos pedem regulamentação posterior. 

Talvez fosse o caso de se melhorar a redação do art. 42. 

 

 O assunto foi para debate. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) disse que o caput do art. 

42 está a palavra “poderá’ e que isso pode gerar possibilidade de não se fazer. 

 

 Maria Cristina F. B. Ruiz (SEMASA/PP) sugeriu que poderia ser trocada a 

palavra “poderá” para “exigirá, conforme o caso”. 

 

 Pendência: A partir daí o grupo começou a discutir alternativas para a 

redação, então Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) sugeriu que Reinaldo A. 

Caetano Bascchera (SDUH/PSA) e Belmiro dos Santos Rodrigues Neto 

(SDUH/PP) pensassem em uma nova redação para o artigo: 

 

“Art. 42. Nos termos do Plano Diretor, o Poder Executivo Municipal, para 

eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo 

empreendimento poderá exigir como condição para aprovação do projeto 

as medidas abaixo relacionadas podendo, excepcionalmente, ser exigidas 

mitigações maiores do que aquelas estabelecidas na legislação ordinária:” 

 
 
Proposta: Fornecer na lei as medidas mitigadoras para cada tipo de EIV 
 
Comentário: 
A proposta de estabelecer percentuais mínimos e máximos para o valor financeiro das 
medidas de mitigação visa dar parâmetros para avaliação da viabilidade econômica do 
empreendimento;  
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) disso que isso não poderia estar 
na lei porque cada empreendimento gera um determinado tipo de impacto e 
que ele exige medidas de mitigação específicas. 

 

 CONSENSO: Houveram alguns comentários e o grupo ponderou e concordou 
com essa argumentação. 

 
 
Proposta: Não aprovar empreendimentos que não consigam atender as medidas 
mitigadoras e compensatórias no próprio imóvel ou no entorno. 
 
Comentário: 
É preciso ter em conta as dinâmicas da cidade como um todo, bem como a oferta de 

infraestrutura pública já existente na região específica e o preço do solo urbano, por 

exemplo. Assim, empreendimentos implantados em bairros já consolidados e 

(providos de infraestrutura e equipamentos suficientes ou aqueles em que o valor da 
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mitigação exceder o percentual estabelecido podem atender outras regiões, que 

careçam mais e atendam melhor as prioridades do município. 

  

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) disse que o EIV é diferente do 
licenciamento ambiental, que pode negar a implantação de determinado uso. 
Citou o exemplo de pedido de instalação de uma usina hidrelétrica, por 
exemplo, que por causar danos irreparáveis ao meio ambiente, ele pode ser 
negado. No caso do EIV, o Poder Público lista as compensações que o 
empreendedor deve atender e, se elas foram de tal monta, que o próprio 
empreendedor poderá achar que não compensa implantá-lo. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) disse que o EIV aponta o 

impacto que o empreendimento vai causar no entorno e é o próprio 

empreendedor vai analisar se ele é viável ou não. 

 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) falou que no EIV lista as 
medidas mitigadoras e o empreendedor assina o Termo de Compromisso que 
se ele não cumprir, ele não obterá o Certificado de Conclusão (Habite-se). 

 

 Sebastião Lazaro Gulla (Assoc. Construtores/SC) disse embora o 

empreendimento não receba o Certificado de Conclusão (Habite-se), isso não 

quer dizer que ele vá funcionar. 

 

 Débora Maria Duarte Stefanelli (SEMASA/PP) lembrou que se o empreendedor 
pedir um financiamento bancário, ele obrigatoriamente vai ter que ter o 
Certificado de Conclusão (Habite-se).  

 

 CONSENSO: O grupo então chegou ao consenso que isso não deve constar 
na lei. 

 
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) avisou ao grupo que já eram 
21horas e como havia sido dito no início, a reunião terminaria nesse horário, 
mas existem as propostas enviadas pela Silvia Helena Facciolla Passarelli 
(UFABC/SC) e que isso demandaria algum tempo. Ele perguntou ao grupo se 
concordariam em ficar mais meia hora e discutir as propostas enviadas por ela 
ou se preferiam acabar a reunião e deixar para discutir isso em outra reunião. 

 

 O grupo concordou em ficar mais meia hora. 
 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) colocou então em pauta as 

propostas enviadas pela Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) sobre 

o EIV: 

 
1. Inclusão de inciso no art. 41:  

“f. diagnóstico ambiental e urbanístico da vizinhança imediata e mediata 
do local do empreendimento”. 
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 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) defendeu a necessidade de se 
fazer um diagnóstico para se conhecer o local onde o empreendimento quer se 
instalar afim de se saber qual o impacto que ele irá causar, sendo instrumento 
de consulta pública. Nem todos os munícipes conhecem as condições locais 
para a avaliação de impacto. 

 

 Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) disse que era igual ao inciso II 
 

 CONSENSO: O grupo debateu a questão e concordaram com a proposta. 
 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) falou então que a proposta seria 
acatada e que a área em que seria feito o diagnóstico seria delimitada. 
 

 
2. Incluir o shopping-center no inciso II do art. 35 

 

 Isso já foi discutido e incorporado 

 

3. Art. 42 – alterar o caput:  

“... para mitigar ou compensar” possíveis impactos...  

 

 CONSENSO: Isso já foi discutido e acertado que o art. 42 seria reescrito. 

 
4. Alterar o art. 40 e corrigir o Quadro 13, colocando o termo infraestrutura 

ao invés de equipamento urbano. 

 

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto (SDUH/PP) explicou que esse termo é o 

que consta na Lei Federal nº 6.766/79 e que não vê problema em alterar o 

termo para infraestrutura. 

 

 CONSENSO: O grupo discutiu e ficou acertado que seria trocado o termo 

“equipamento público” para “infraestrutura”. 

 

 CONSENSO: Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) disse que esse 

Quadro, na verdade, precisaria ser revisto, inclusive para colocar o 

“adensamento populacional” em quase todos os usos. 

 

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto (SDUH/PP) explicou que esse Quadro é 

apenas um exercício, um roteiro para o empreendedor. 

 

5. Compatibilizar o Quadro 13 com o artigo 35, incluindo a expressão 

“loteamentos em terrenos com área maior que” na linha 15. 

 

 CONSENSO: Já foi discutido e acertado que o Quadro será revisado 
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6. Como se dá a relação entre empreendimentos que exigem EIV e aqueles 

que exigem EIA/RIMA? Existe correlação entre esses dois instrumentos 

ou o empreendedor tem que fazer dois licenciamentos? Duas avaliações 

distintas? 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) defendeu que seria interessante 

que se faça essa relação para evitar que o poder público peça em um algumas 

coisas e outras, para o outro estudo. 

 

 Debora Maria Duarte Stefanelli (SEMASA/PP) explicou que o município não 

solicita EIA/RIMA, pois este tipo de estudo implica em grande impacto e deve 

ser licenciado na CETESB. 

Também informou que existe uma relação do Licenciamento Ambiental e o 

Controle Urbano, que estão sempre buscando equiparar e melhorar 

procedimentos para evitar apresentação e análise dobrada. Também informou 

que o licenciamento ambiental solicita, dependendo do porte do 

empreendimento RAP (relatório ambiental preliminar) ou RAS (relatório 

ambiental simplificado) que é muito mais simples e de fácil entendimento para 

o empreendedor. O novo Decreto de Licenciamento (de julho de 2014) foi 

muito bem aceito pelos responsáveis técnicos exatamente por apresentar 

fluxos e procedimentos simplificados e com diminuição de burocracia. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) confirmou o que a Debora Maria Duarte 

Stefanelli (SEMASA/PP) falou, explicando que não existe mais a exigência do 

EIA/Rima para empreendimentos de grande impacto em Santo André e que 

isso é uma exigência da legislação estadual. 

 Débora Maria Duarte Stefanelli (SEMASA/PP) explicou que acredita que isso 

está feito visto que hoje o Município só emite o RAS/RAP e não mais fornece o 

licenciamento ambiental e que se alguma coisa que estiver na LUOPS for 

diferente do que consta na legislação do SEMASA, isso será alterado sem 

problemas. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) confirmou o que a Débora Maria Duarte 

Stefanelli (SEMASA/PP) falou, explicando que não existe mais a exigência do 

EIA/Rima em Santo André e que isso é uma exigência da legislação estadual. 

 
7. Alterar a redação dos artigos 90 e 91 da Lei nº 8.696/2004. 

 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) defendeu que os dois artigos 

que definem empreendimentos de impacto no Plano Diretor porém a proposta 

da LUOPS altera apenas um deles. 
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8. Alterar a redação do inciso III do art. 35 

 

 CONSENSO: Já foi dito que isso será feito. 

 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera (SDUH/PSA) então disse que as propostas 

enviadas pela Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) terminaram. 

Ficaram pendentes para serem discutidos na próxima reunião os assuntos: 

Zoneamento e Área Permeável. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) disse que isso mais a proposta de Zona 

Não Residencial na área do Eixo, que está dentro do tema Zoneamento 

(levantado), ficariam para ser decididos na próxima reunião, no dia 25 de 

novembro. Feito isso, ela encerrou a reunião. 

 
Santo André, 6 de novembro de 2.014. 

 
 

Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera 
Secretário Executivo do CMPU 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos 
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RESUMO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM CONJUNTO COM O  
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU E O  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO 
ANDRÉ – COMUGESAN7  

 
 

DATA: 25 de novembro de 2.014 
 
HORÁRIO: 18HS30MIN 
 
LOCAL: Auditório da sede do SEMASA 
    Rua José Caballero nº 143, Centro 
 
PAUTA: Revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para a 
Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção Ambiental: 
debates e esclarecimentos sobre as propostas. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Representando do Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU: 
 
 Poder Público 

 Reinaldo A. Caetano Bascchera – representante titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH 

 Belmiro dos Santos Rodrigues Neto – representante titular da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH 

 Márcia Cristina Rossi Awada – representante titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH  

 Deise Dias de Oliveira - – representante suplente da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH  

 Suzana Cecília Kleeb - – representante titular da Secretaria de 

Orçamento e Planejamento Participativo - SOPP 

 Ronaldo Tadeu Ávila de Paula - – representante titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SDECT 

 Débora Maria Duarte Stefanelli – representante titular do Serviço 

Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA  

 
 Sociedade Civil 

 Antonio Valter Marcello – representante titular do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis (CRECI) 

 Magda Maria dos Santos – representante titular da Associação de 

Construção Comunitária de Santo André 

 Jefferson Bunder - representante titular da Associação dos Engenheiros 

e Arquitetos do ABC 

                                            
7
 Elaboração de Arq. Mirella Suraci Santos 
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 Elaine Cristina Casalotti – representante suplente da Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do ABC 

 Silvia Helena Facciolla Passarelli – representante titular da Fundação 

Universidade Federal do ABC (não assinou a lista de presença) 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular do Conselho Municipal 

de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André (COMUGESAN) 

 Gustavo Mathias Duarte Filho - representante suplente do Conselho 

Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André 

(COMUGESAN) 

 Adalberto Dias Almeida – representante suplente do Conselho 

Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-

Urbanístico e Paisagístico de Santo André - COMDEPHAAPASA  

 Convidados 

 Elena M. Rezende – Superintendência / SEMASA 

 Mirella Suraci Santos – SDUH / PSA 

 Oswana Famelli – Vice-Prefeita de Santo André (não assinou a lista) 

 Fábio Brigídio – SETRANS (não assinou a lista) 

 Leonardo Rafael Musumeci SEMASA (não assinou a lista) 

 
Representando o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de 
Santo André – COMUGESAN:  
 
 Poder Público 

 Aldo Gomes da Costa Filho - representante suplente do Departamento 

de Planejamento e Obras / SEMASA 

 Reinaldo Prado - representante suplente do Departamento de Resíduos 

Sólidos / SEMASA 

 Fernanda Longhini Ferreira – Gerência de Controle Ambiental / 

SEMASA 

 Fábio Nilson Soares de Moraes - representante da Coordenadoria de 

Assuntos Jurídicos / SEMASA 

 Marci Carmem Guazzeli - representante suplente da Coordenadoria de 

Comunicação Social / SEMASA 

 Maria Isabel Garcia - representante do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação / PSA 

 Maria Cristina M. Lima - representante da Secretaria de Orçamento e 

Planejamento / PSA 

 Gerson Ticianel – representante suplente da Secretaria da Saúde / PSA 

 

 Sociedade Civil 

 Antonio de Oliveira Godoi - – representante titular do Clube da Família 
do Parque Represa Billings 
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 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante suplente do Instituto 
Qualicidade 

 Maria de Fátima Jollo – representante da Associação dos engenheiros e 
Arquitetos de Santo André - AEASA 

 Vagner Eduardo de Sousa - representante do Sindicato dos Químicos 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular da Universidade Federal 

do ABC - UFABC 

 Convidados 

 Anésio Ricei - Associação Por Moradia Popular 

 Camila Pegoraro - Arquiteta 

 Débora Maria Duarte Stefanelli – SEMASA 

 Edir Linhares – munícipe 

 Itamar Gonçalves - ASSOCISA 

 Jorge Saraiva da Silva  

 Luiz Roberto de Freitas 

 Márcia C.T.C. Aranha – APMP/ ICAS 

 Sebastião Lazaro Gulla – Associação de Construtores 

 Sílvio Carlos Cura – Associação de Construtores S/A 

 
 
ABERTURA: Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) 
 
RESUMO: 
 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) abriu a reunião, lembrando os últimos 

passos da discussão, para posicionar os presentes, visto que muitos deles não 

têm acompanhado o processo. 

Ela disse que a Prefeitura apresenta as propostas que a sociedade civil enviou, 

acrescentando um comentário sobre a incorporação ou não delas. Depois, 

abriria para os devidos esclarecimentos, questionamentos e debates. Lembrou 

que o objetivo das reuniões conjuntas entre os conselhos é o de se obter 

consenso sobre as propostas e, aquelas que não obtivessem isso, iriam a 

debate em reunião definida para isso. 

 

 Ela passou a apresentar os Temas Já Debatidos: 

 
 

10. Atividades Temporárias    consenso 

11. Conselhos Municipais    consenso 

12. Parâmetros Urbanísticos    consenso 

13. Tipologias      3 pendências – 25/09/14 

14. Propostas fora do Escopo da LUOPS  consenso 
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15. Esclarecimentos     2 pendências – 16/10/14 

16. Vagas de Estacionamento    2 pendências – 16/10/14 

17. Mobilidade      6 pendências – 28/10/14 

18. OODC       2 pendências – 28/10/14 

19. Contrapartida Financeira    X pendências – 04/11/14 

20. EIV                                                                           X pendências – 04/11/14 

21. Zoneamento       X pendências – 25/11/14 

22. Área Permeável      X pendências – 25/11/14 

 

 Depois, passou para o Tema para Debate dessa reunião que seria sobre 

Zoneamento e Área Permeável. 

 

 Antes disso, ela expôs a Agenda de Consulta Pública da LUOPS que teria 

que sofrer uma alteração daquela acordada na reunião passada, em função de 

uma atividade programada pela Administração Municipal a qual não se sabia e, 

que ocorreria no dia 29 de novembro: 

      

REUNIÃO TEMA DATA 

VI Reunião Extraordinária Debate p/ consenso sobre as 
propostas em discussão: Mobilidade, 
OODC 

25/11/14 

VII Reunião Extraordinária Debate p/ consenso sobre as 
propostas em discussão: 
Contrapartida Financeira, EIV, Área 
Permeável e Zoneamento 

04/12/14 

VIII Reunião Extraordinária Debate p/ consenso: esclarecimentos 
e apreciação da Revisão do Projeto 
de Lei do Executivo 

06/12/14 
a 

confirmar 

Reunião Extraordinária do CMPU Apreciação e Deliberação do Projeto 
de Lei consensuado na Consulta 
Pública LUOPS 
 

11/12/14 
a 

confirmar 

Evento de Entrega à Câmara do 
Projeto de Lei da LUOPS 

Executivo junto com a Sociedade Civil a 
confirmar 

 
 
 

 Feitos os devidos esclarecimentos, passou-se ao debate sobre a proposta de 
novo calendário.  
 

 Depois de uma pequena discussão, todos concordaram com a proposta de 
alteração do calendário. 
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 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então começou a apresentar os temas 
da reunião que seriam discutidos. 
 

 Ela então passou a mostrar as Revisões Realizadas pelo Executivo: 
 

A. Macrozona Urbana  

1. Piso permeável em estacionamentos com área superior a 500m² 

2. Vila Residencial – acessibilidade 

3. Novo regramento para coleta de resíduos sólidos 

4. Ajustes no quadro de parâmetros urbanísticos 

5. Disposições sobre HMP 

6. Ampliação e compatibilização dos artigos para EIV. 

7. Integração dos procedimentos de fiscalização na MZU e MZPA 

8. Ajustes no quadro de critérios de incomodidades 

 

B. Macrozona de Proteção Ambiental  

1. Alteração do texto de descrição e caracterização dos setores; 

2. Correção de texto para os setores que admitem uso não residencial; 

3. Criação de seção para empreendimentos de grande porte para eliminar 

incompatibilidade com empreendimentos da MZU; 

4. Dispensa de EIV para a MZPA; 

5. Correção de texto para parâmetros urbanísticos; 

6. Acréscimo de atividades proibidas na MZPA; 

7. Inclusão de artigo sobre desmembramento; 

 
 
1º TEMA: ZONEAMENTO 
 

5. Contribuições: 4 

6. Artigos: 154, 233, 238 

7. Munícipes ou Instituições que contribuíram: 

CMDE 
Guilherme Solci Madeira (UFABC/SC) 
Moradores de Manancial 

8. Assuntos: 

 Setorização para uso industrial no Eixo Tamanduateí; 

 Redução do Setor de Ocupação Turística; 

 Redução da Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível. 

 Proposta de nova setorização para a área do Projeto Eixo Tamanduateí, 

criando um setor industrial e ampliando os setores não residenciais; 

 Exclusão da setorização proposta com alegação de regulação de 

ocupação da área pelo mercado imobiliário e de não restrição a 

implantação de HIS e HMP, tendo em vista a grande oferta de área e da 

necessidade de atendimento ao déficit habitacional. 
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Art. 154  
 

 Redação do artigo: 

“Art. 154. Fica criado o Setor de Uso Não Residencial dentro do perímetro de 

abrangência do Eixo Tamanduateí. 

 

§ 1° O Setor de Uso Não Residencial caracteriza-se pela predominância de 

lotes ocupados por atividades industriais e correlatas, disponibilidade de 

infraestrutura e logística e tem como objetivo a manutenção das atividades 

existentes, incentivo a novas atividades não residenciais e a reserva de área 

para a sua ampliação. 

 

§ 2° No setor definido no caput são vedados os usos residencial e misto. 

 

§ 3° O setor definido no caput está delimitado no mapa conforme Anexo 1.3 e 

descrito no Anexo 1.4.” 
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Comentário: 
A proposta da setorização propõe uma estratégia visando contemplar necessidades de 
ordenamento de uso e ocupação do solo tanto para o desenvolvimento econômico 
quanto urbano. Existem cerca de 2 milhões de m² de áreas vazias e subutilizadas que 
representam um vasto território capaz da absorver todas as demandas. 
A setorização foi elaborada a partir do levantamento do uso do solo existente, para 
não criar inconformidades de uso e da vocação e do potencial da área em função de 
sua localização com relação à infra-estrutura a ser instalada, especialmente de 
transporte coletivo de grande capacidade. 
 

 Estando presentes a Vice-Prefeita de Santo André, Sra. Oswana Maria 

Fernandes Famelli, presidente do Conselho do Desenvolvimento Econômico, e 

demais representantes desse Conselho, foi aberta a palavra para que eles 

expusessem a defesa da proposta de delimitar áreas dentro do Eixo 

Tamanduateí para o estabelecimento de indústrias como forma de atrair essas 

atividades para o Município. 

 

 O Sr. Fábio Brigídio (SETRANS) começou falando sobre a indústria e sua 

importância para o desenvolvimento da cidade e, da tradição de Santo André 

nesse ramo de atividade, dos tipos de indústrias que existem e apresentaram 

algumas dadas sobre o assunto e, sobre a necessidade de se atrair novas 

indústrias ao Município e permitir que as existentes possam se expandir, sob 

pena de sua evasão. Ele explicou que as atividades industriais necessitam de 

áreas grandes para exercerem suas atividades e que hoje elas estão 

localizadas no Eixo.  

Ele disse que as indústrias não são mais as causadoras da poluição das 

cidades, em função da tecnologia que a minimizou e em alguns casos a 

eliminou e, disse que são grandes os benefícios que elas trazem à população, 

como por exemplo, a geração de emprego e renda diferenciada das outras 

atividades, como comércio e serviços.  

Disse da importância das indústrias não estarem localizadas vizinhas às 

residências, porque, além de limitar a expansão da atividade em si, elas geram 

incômodos que  levam a reclamações dos moradores. Citou como exemplo, o 

problema que a Pirelli está sofrendo com a implantação de um conjunto 

habitacional implantado na sua vizinhança.  

 

 Nesse ponto, Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) interrompeu 

dizendo que esses incômodos deveriam ser resolvidos dentro da própria 

indústria. 

 

 O Sr Fábio Brigídio (SETRANS) rebateu dizendo que existem incômodos que 

não conseguem ser resolvidos dentro do lote. 
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 Novamente, Silvia Helena Facciolla Passarelli (UFABC/SC) disse que os 

incômodos devem sim ser resolvidos dentro da planta industrial e também ela 

rebateu alguns dados apresentados. 

 Terminada a exposição do Fábio Brigídio (SETRANS), a Vice-Prefeita Oswana 

Maria Fernandes Famelli, fez algumas colocações no sentido de que se as 

propostas do CMDE são para atrair novas indústrias ao Município. 

 

 Depois dessas colocações, Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA passou a 

palavra à plenária para se iniciar um debate sobre o assunto e, como não se 

chegou a um consenso e por sugestão da plenária que sentiu a necessidade 

de mais informações sobre o tema para um posicionamento mais consciente, 

acordou-se que o assunto ficaria como uma das pendências. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) falando ainda sobre o mesmo assunto 

sugeriu à plenária, que entendeu pertinente, que as informações técnicas que 

subsidiaram as duas propostas para o zoneamento do Eixo fossem 

disponibilizadas aos conselheiros que poderiam melhor estudá-las, para um 

novo debate, visando a indicação da melhor alternativa para a questão. 

 
Criação de novas ZEIS no entorno das estações da CPTM e estimular a 
construção de HIS e HMP na área do Projeto Eixo Tamanduateí. 
 
Comentário: 
Criação de ZEIS é por legislação específica.  
O Projeto Eixo Tamanduateí será objeto de lei específica e as sugestões vão ao 
encontro com os objetivos do Plano. 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) esclareceu que o estabelecimento de Zonas 

Especiais de Interesse Social é definido por legislação específica, a de nº 

8.869/2006, alterada pela 9.066/2008 e que, o estabelecimento de ZEIS no 

Eixo será definido na legislação própria do Eixo a ser elaborada pelo Poder 

Público. 

 

 Passou-se então para os debates.  

 

 Não havendo comentários, a reunião prosseguiu.  

 
Restringir o SOT às ocupações existentes e setorizar às áreas resultantes desta 
exclusão como SPA. 
Art. 238  
 

 Redação do artigo: 



 

 
 

 

 65 
 

 
 
 

“Art. 238. A Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a viger acrescida 
da Subseção VII – Dos Setores e do art. 58ª, descritos no Anexo 2, com a 
seguinte redação:  
“Art. 58A. Com base no zoneamento instituído pelo Plano Diretor ficam 
estabelecidos os seguintes Setores na Macrozona de Proteção Ambiental, 
conforme Anexo 18, Mapa 1:  
 

I. Setor de Baixa Ocupação (SBO): Caracteriza-se pela presença de 

recursos naturais de interesse ambiental; por áreas de alta restrição à 

ocupação, tais como margem de rios e reservatórios, nascentes e 

Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação; por terrenos 

densamente florestados; 

II. Setor de Ocupação (SO): Caracteriza-se pela presença de loteamentos 

predominantemente residenciais com lotes de tamanhos variados; 

III. Setor de Ocupação Especial (SOE) – caracteriza-se pela ocupação por 

núcleos residenciais de baixa renda consolidáveis, passíveis de 

enquadramento pelas Leis Estaduais n, 9.877/97 e n. 13.579/09 (Lei 

dos Mananciais do Estado de São Paulo e Lei Específica da Bacia 

Billings) como ARA-1 (Área de Recuperação Ambiental categoria 1), 

destinados à recuperação ambiental e urbanística com o PRIS – 

Programa de Recuperação de Interesse Social – que incluirá tanto o 

atendimento de sua população residente com a regularização 

urbanística, fundiária e ambiental, quanto à provisão de Habitação de 

Interesse Social (HIS) para atender a eventuais reassentamentos e 

relocações de populações atingidas por intervenções corretivas no 

âmbito da Macrozona de Proteção Ambiental. 

IV. Setor de Ocupação Turística (SOT): Caracteriza-se pela proximidade da 

Estrada de Ferro Santos a Jundiaí; presença de recursos naturais de 

interesse ambiental; por áreas de restrição à ocupação, tais como 

margem de rios, nascentes, Zona de Amortecimento de Unidades de 

Conservação; por terrenos com relevo acidentado e declividades 

acentuadas, densamente florestados; 

V. Setor de Paranapiacaba (SP): Caracteriza-se pela área delimitada por 

lei específica como Zona Especial de Interesse do Patrimônio de 

Paranapiacaba e por ser limítrofe a Unidades de Conservação; 

VI. Setor de Preservação Ambiental (SPA): Caracteriza-se por apresentar 

terrenos com relevo acidentado, de declividades média a acentuada, 

densamente florestados, abrigando patrimônio cultural e rica 

biodiversidade, com espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, 

além da faixa de domínio do Rodoanel Mário Covas (SP-21). ” 

Comentário: 
Limitar a SOT (Setor de Ocupação Turística) às ocupações existentes implica a 
permitir que apenas três casas continuem existindo em situação não conforme, pois o 
uso residencial não é admitido.  
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Também inviabiliza o uso de área já prevista no Plano Diretor como de apoio turístico 
a Paranapiacaba. 
Transformar as áreas não ocupadas em SPA (Setor de Preservação Ambiental) 
implica em desapropriar todas, pois este setor é específico para unidades de 
conservação. 
 

 Reinaldo Bascchera (SDUH/PSA) convidou o Geog. Newton José Barros 

Gonçalves (GPLCA/PSA) para fazer os devidos esclarecimentos.  

 

 Newton José Barros Gonçalves (GPLCA/PSA) começou dizendo da 

impossibilidade de se atender a esse pedido, porque a SOT (Setor de 

Ocupação Turística)  foi uma área criada pelo Plano Diretor para que fossem 

nela instaladas as atividades de apoio ao turismo que não poderiam ser 

instaladas em Paranapiacaba em função das diversas restrições legais que 

existem ali: a Vila é tombada pelas três esferas (federal, estadual e municipal), 

está localizada dentro da Mata Atlântica (defendida pela Constituição Federal) 

e da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais.  

Dessa forma., foi reservada uma área próxima à Vila para que nela fosse 

implantada alguma atividade de apoio e que também sofreria restrições de uso 

e ocupação do solo (legislação ambiental), ou seja, não se pode ali ter 

quaisquer usos não conformes com a legislação de proteção nem poderia ser 

feito o desmatamento indiscriminado. 

Falou que a legislação municipal é mais restritiva ao uso e ocupação na área 

que a estadual, pois ela proíbe o uso residencial e desdobros em lotes 

pequenos e que, portanto, Santo André está protegendo mais essa áreas. 

 

 Foi aberto o assunto ao debate. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC)  questionou sobre a 

necessidade de se ter essa zona e que essa área deveria ser zoneada como 

SPA (Setor de Proteção Ambiental) 

 

 Newton José Barros Gonçalves (GPLCA/PSA) respondeu que para isso, seria 

necessária a desapropriação de todos os lotes, porque se a lei impede 

qualquer tipo de uso e ocupação, o terreno é passível de desapropriação, o 

que não é interessante para o poder público nem para a cidade. 

 

 Os debates continuaram até que se chegou a um consenso e a proposta foi 

retirada. 

 

Restringir a ZDEC às ocupações existentes e setorizar as áreas resultantes 
dessa exclusão como SPA. 
Art. 233  
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 Redação do artigo: 

“Art. 233. O art. 37 e 38 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passam 
a viger com a seguinte redação: 
 
 “Art. 37. A Macrozona de Proteção Ambiental subdivide-se em: 

 
I. Zona de Conservação Ambiental; 
II. Zona de Recuperação Ambiental; 

III. Zona de Ocupação Dirigida; 
IV. Zona de Ocupação Especial 
V. Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível; 
VI. Zona Turística de Paranapiacaba. ” 

 
Comentário: 
Limitar a ZDEC (Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível) às ocupações 
existentes cria reserva de mercado para a SOLVAY que é a proprietária da área 
ocupada.  
Inviabiliza o uso de área já prevista no Plano Diretor como de desenvolvimento 
econômico e já dotada de infraestrutura (rodovia e ferrovia). 
Transformar as áreas não ocupadas em SPA (Setor de Preservação Ambiental) 
implica em desapropriar todas, pois este setor é específico para unidades de 
conservação. 
 
 

 Newton José Barros Gonçalves (GPLCA/PSA) novamente fez uma explicação 

sobre a impossibilidade de se atender a sugestão, visto que cairia no mesmo 

caso da anterior. Mostrou no mapa a localização dessa zona e apontou para o 

fato de que a indústria Solvay possui grande parte dessa área e limitar a zona 

para a ocupação dela, seria como se a Prefeitura estivesse fazendo uma 

reserva de mercado. 

Além disso, o que a Prefeitura queria ao mapear essa zona era aproveitar o 

acesso que existe para a área, tanto rodoviário (SP31) quanto ferroviário.  

Também frisaram que essa área poderia ser utilizada para a implantação de 

novas indústrias, como os conselheiros do CMDE expuseram anteriormente, 

visto que ali existem grandes terrenos e possuem acesso fácil. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) colocou sua preocupação 

em que ocorresse um desmatamento da área e que isso também poderia 

implicar até na redução da produção de água, tema que está tão em pauta no 

momento em que estamos sofrendo escassez desse produto.  

 

 Newton José Barros Gonçalves (GPLCA/PSA) explicou que isso não 

aconteceria, porque apesar de se permitir a implantação de indústrias, a 

legislação municipal, como já foi dito, é mais restritiva que a estadual, prevê 

índices de uso e ocupação compatíveis com a área de proteção aos 

mananciais.  
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 Débora Maria Duarte Stefanelli (SEMASA) explicou que existem muitas 

restrições legais na área e que não havia o perigo de acontecer um prejuízo 

ambiental no local. Salientou novamente que a legislação municipal era mais 

restritiva que a estadual, conforme já foi dito.   

 

 Houve um debate sobre o tema, até que se chegou a um consenso sobre a 

retirada da proposta. 

2º TEMA: ÁREA PERMEÁVEL 
 

1. Contribuições: 16 
2. Artigos: 59, 61, 63, 64, 65, 66, 161, 343 
3. Munícipes ou instituições que contribuíram:  

Eunice Silva Rodrigues  
Guilherme Solci Madeira  
Gustavo Mathias Duarte Filho  
SINDUSCON 

4. Assuntos:  

 Alteração nas exigências para taxa de permeabilidade e caixa de retenção 

e das faixas de lote; 

 Utilização de índices pluviométricos distintos; 

 Distribuição da área vegetada no lote; 

 Piso permeável. 

 

Isenção de área permeável para os pequenos lotes. 
Art. 61  

 

 Redação do Artigo: 

“Art. 61. A área permeável não poderá ser substituída por caixa de retenção, 

caixa de absorção ou outras soluções técnicas exigidas por legislação 

especifica.” 

 

COMENTÁRIO: 

A existência de faixas por área de lote traduz a possibilidade de contribuição, 

sem inviabilizar a ocupação dos empreendimentos e dando parâmetros para 

tal; 

Permitir a substituição da área permeável por caixa de retenção. 

 

A proposta foi atendida: 

“A área permeável poderá ser substituída por caixa de retenção, caixa de 

absorção ou outras soluções técnicas exigidas por legislação específica.” 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) apresentou a proposta aos presentes e 

abriu aos debates. 
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 Foram feitas várias colocações, começando pela impossibilidade que às vezes 

um lote pequeno possa ter área permeável, ou então da dificuldade de se 

fiscalizar o cumprimento da norma, mas foi colocado que isso não poderia ser 

uma desculpa para não se fazer essa exigência. 

 

 Foi então tirado em consenso que, nos lotes onde seria inviável a reserva de 

área permeável, ficaria então a alternativa para a colocação de caixa de 

retenção. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então declarou que se tinha chegado a 

um consenso. 

 

Obrigação de constar na legenda dos projetos as áreas permeáveis. 
Art. 63  
 

 Redação do Artigo: 

“Art. 63. Como medida adicional, será exigida caixa de retenção ou absorção 

lotes com área acima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).” 

 
COMENTÁRIO: 
A legenda de áreas já é obrigatória, inclusive para Área Permeável. 
 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) apresentou a proposta aos presentes e 

como essa solicitação já existe no projeto de lei, perguntou se podia passar 

para o próximo item.  

 

 Como não houve manifestação, passou-se ao próximo item. 

 

Utilizar o índice pluviométrico do Estado: 0,06 ou o índice pluviométrico da NBR: 
0,191. 
Art. 64  
 

 Redação do Artigo: 

“Art. 64. A caixa de retenção ou de absorção a que se refere o artigo anterior 

deverá ser dimensionada observando a seguinte fórmula e os seguintes 

incisos:  

 

I. V= 0,045x Ai x IP x t nos lotes com área a partir de 250m² até 500m²; 

II. V= 0,06 x Ai x IP x t nos lotes acima de 500m² até 1.500m²; 

III. V= 0,10 x Ai x IP x t nos lotes com área acima de 1.500m² até 3.000m²; 

IV. V= 0,15 x Ai x IP x t nos lotes com área acima de 3.000m². 

 

Onde:  
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V= volume do reservatório 

Ai= área impermeabilizada em metros quadrados 

T= tempo de duração da chuva igual a 1 hora 

 

Parágrafo único. São isentos de caixas de retenção e absorção os lotes com 

área de até 500,00m² (quinhentos metros quadrados), onde comprovadamente 

o lençol freático aflorar de forma que inviabilize tecnicamente a sua 

implantação.” 

 

COMENTÁRIO: 

O Município tem prerrogativa para ser mais restritivo que o Estado (0,06) e 

mais específico que a NBR (0,191), por isso utiliza o Índice Pluviométrico Local 

(0,187) constante do Plano Diretor de Drenagem do SEMASA. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) após a exposição sobre o tema abriu ao 

debate. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) disse que gostaria que 

fosse respeitado o índice da NBR. 

 

 Aldo Gomes da Costa Filho (SEMASA/PP) explicou que o índice adotado pelo 

município é mais adequado do que os outros índices. Fez uma exposição 

técnica provando que os cálculos constantes do plano atendiam à demanda. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) argumentou as razões 

pelas quais ele ainda achava que se devia adotar o índice da NBR. 

 

 Como o debate ainda continou, Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então 

disse que esse assunto ficaria como pendência. 

Exigir a vazão de descarga das águas de drenagem pós chuva de 0,22m³/h. 
Art. 65  
 

 Redação do Artigo: 

“Art. 65. A água contida no reservatório deverá: 

I. Infiltrar-se no solo preferencialmente; 
II. Ser despejada na rede pública de drenagem, após 1 hora de chuva; 

III. Ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham 
reservatório específico para essa finalidade.  

 
COMENTÁRIO: 
A vazão de 61ml/s é muito baixa, e não existem bombas comerciais para essas 

vazões. Além disso, essa vazão inviabilizaria o armazenamento de novas 

águas se houvesse uma chuva na sequência, podendo causar inundação 

nesse reservatório.”  
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 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) após a exposição sobre o tema abriu ao 

debate. 

 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) discutiu esse valor. 

 

 Aldo Gomes da Costa Filho (SEMASA/PP) discorreu sobre o índice colocado e 

sobre a inexistência de existir no comércio bombas para atender esse volume 

especificado. 

 

 O debate continou, até que Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) propôs para 

o grupo que esse assunto ficaria como pendência. 

 

 

Exigir que a distribuição das árvores em estacionamentos fosse feita 

obrigatoriamente entre as vagas.  

Art. 66  

 

 Redação do Artigo: 

“Art. 66. Os estacionamentos comercializados e os pátios de estacionamento 
de empreendimentos não residenciais, descobertos e assentados diretamente 
sobre o solo, com área igual ou superior a 500m² (quinhentos metros 
quadrados), deverão ter no mínimo 50% da sua área total revestidos com pisos 
permeáveis.  
 
§ 1° Os estacionamentos existentes em período anterior a esta lei deverão se 
adequar as disposições previstas no caput ou construir drenos para 
escoamento, acumulação e infiltração das águas pluviais, em prazo de até 3 
(três) anos a partir da publicação desta lei, devendo os procedimentos e 
penalidades ser regulamentadas por decreto.  
 
§ 2° Em locais com afloramento do lenço freático em nível que inviabilize 
tecnicamente a utilização do piso drenante, conforme previsto no caput, será 
aceito como alternativa sistema de drenagem, ou solução técnica equivalente, 
para escoamento das águas pluviais, evitando assim empoçamento, sem 
prejuízo de outras exigências legais. 
 
§ 3° Deverá ser previsto no mínimo o plantio de 01 (uma) árvore de porte 
médio a cada 10 (dez) vagas de estacionamento, distribuídas 
preferencialmente por entre as vagas, nos pátios de estacionamento de 
empreendimentos tratados no caput, observados critérios de plantio definidos 
pelo setor competente da Prefeitura.” 
 

 

COMENTÁRIO: 
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O texto foi revisado e a nova proposta considera a necessidade apontada de 

acordo com a especificidade de cada espécie, pois a obrigatoriedade, tal como 

posta, pode causar dificuldades de fixação da mesma. 

 

“Deverá ser previsto, no mínimo, o plantio de 01 (uma) árvore de porte médio a 

cada 10 (dez) vagas de estacionamento, distribuídas pelo pátio de 

estacionamento dos empreendimentos tratados no caput, observados os 

critérios de plantio adequados ao porte das árvores.” 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) após a exposição sobre o tema abriu ao 

debate.  

 

 Após um breve debate sobre o assunto, ela então declarou que esse tema 

virou consenso.  

 

Inserir mais tipos de piso permeável e semipermeável. 
Art. 343  

 

 Redação do Artigo: 

“Art. 343. Serão admitidos como: 

I. Permeáveis os pavimentos em terra batida, brita ou pedrisco e pavimentos 

com taxa de permeabilidade maior ou igual a 80%; 

II. Semipermeáveis os pavimentos em macadame, blocos de concreto 

intertravado, concreto poroso, paralelepípedo e pavimentos com taxa de 

permeabilidade menor de 80% a maior ou igual a 20%; 

III. Impermeáveis os pavimentos em asfalto, concreto e pavimentos com taxa 

de permeabilidade menor de 20%. 

Parágrafo único. Poderão ser admitidos outros tipos de pavimentos desde que 

comprovadas tecnicamente às características de permeabilidade exigidas em 

função da classificação viária e aprovadas pelo órgão de aprovação municipal 

responsável.” 

 

COMENTÁRIO: 

O PL foi revisado e contempla outros tipos de pisos: 

“Somente será considerado permeável o piso do tipo pedrisco, bloco vazado, 

bloco intertravado, concreto ou asfalto poroso, paralelepípedo.(...) 

§ 3º Outros pisos poderão ser considerados permeáveis, desde que 

tecnicamente atestada a sua eficiência quanto à capacidade de infiltração.”  

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) após a exposição sobre o tema abriu ao 

debate.  
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 Gustavo Mathias Duarte Filho (Inst. Qualicidade/SC) discorreu sobre pisos 

serem considerados permeáveis. 

 

 Após um breve debate, Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) considerou que 

a nova redação atendia à sugestão feita e declarou que o assunto virou 

consenso. 

Alterar a taxa de permeabilidade e as faixas de lotes. 
Art. 59  
 

 Redação do Artigo: 

“Art. 59. A taxa de permeabilidade do solo (TP) será de no mínimo: 

 

I. 5% (cinco por cento) nos lotes com área acima de 250m²; 

II. 10% (dez por cento) nos lotes com área acima de 500m²;  

III. 15% (quinze por cento) nos lotes com área acima de 1.500m²; 

IV. 20% (vinte por cento) nos lotes com área acima de 3.000m²; 

§ 1º O atendimento as exigências quanto à área permeável não dispensa a 
aplicação de outras exigências dispostas em legislação específica. 
 
§ 2º No caso de ampliação de edificação regularmente existente conforme COESA 
e com impossibilidade de atendimento da área permeável exigida, está deverá ser 
substituída ou complementada por caixa de retenção ou absorção de águas 
pluviais.” 

 

COMENTÁRIO: 
As diferentes propostas priorizam compreensões próprias de cada segmento da 

sociedade, estabelecendo faixas e exigências diferentes que, se distribuídos, 

resultarão na seguinte: 

 

“I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área abaixo de 500m²;  

II - 10% (dez por cento) nos lotes com área a partir de 500m²;  

III - 15% (quinze por cento) nos lotes com área a partir de 1.500m²;  

IV- 20% (vinte por cento) nos lotes com área a partir de 3.000m²;” 

 

Esta proposta é condizente com os estudos técnicos realizados pela Prefeitura e 

pelo SEMASA.  

PROPOSTAS DE TAXA DE PERMEABILIDADE 

FAIXA DE LOTE A B C D 
PSA/ 

SEMASA 
MÉDIA 

a ≤ 250m² 
5% 

5% 5% 0% 0% 
5% 

251 < a  ≥ 500m² 
10% 

10% 
5% 

5% 

501 < a ≥ 1.000m² 10% 15% 10% 10% 
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1.001 < a ≥ 1.500m² 
15% 

10% 

1.501 < a  ≥ 3.000m² 15% 

20% 

15% 15% 15% 

3.001 < a  ≥ 10.000m² 
20% 

20% 
20% 20% 20% 

> 10.001m² 25% 

 
 

 Leonardo Rafael Musumeci (SEMASA/PP) expôs o tema e explicou que 

colocou no Quadro todas as sugestões enviadas (colunas A, B, C e D) e a 

proposta da Prefeitura (coluna PSA/SEMASA) e então se fez uma média (não 

exatamente matemática) de todas as propostas. 

 

 Houve um pequeno debate e foram feitas sugestões de alterações no Quadro 

que foram aceitas por todos. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então declarou que houve consenso. 

 
Alterar a taxa de Permeabilidade para empreendimentos situados na área do 
Eixo Tamanduateí; 
Art. 161  
 

 Redação do Artigo: 

“Art. 161. A taxa de permeabilidade para qualquer empreendimento na área do 

perímetro do Eixo Tamanduateí deverá seguir os seguintes índices: 

I. 5% (cinco por cento) nos terrenos com área acima de 250 m². 

II. 10% (dez por cento) nos terrenos com área acima de 500 m². 

III. 15% (quinze por cento) nos terrenos com área acima de 1.000 m². 

IV. 20% (vinte por cento) nos terrenos com área acima de 1.500m². 

V. 25% (vinte e cinco por cento) nos terrenos com área acima de 10.000m². 

 Parágrafo único. O emprego de medidas mitigadoras, tais como caixa de 
retenção, caixa de absorção e outras soluções técnicas exigidas por legislação 
específica, não reduzirá ou eliminará os percentuais definidos no caput.”  
 

PROPOSTAS DE TAXA DE PERMEABILIDADE – EIXO  

FAIXA DE LOTE  PSA/SEMASA A  

A ≤ 250m²  0% 5% 

251 < a ≥ 500m²  5% 
10% 

501 < a ≥ 1.000m²  10% 

1.001 < a ≥ 1.500m²  15% 
15% 

1.501 < a ≥ 3.000m²  
20% 

3.001 < a ≥10.000m²  20% 

a > 10.001m²  25% 25% 
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COMENTÁRIO: 

O texto foi revisado e a nova proposta propõe que estes sejam os parâmetros 

mínimos adotados, bem como que possa haver compensação quando da 

execução de outras medidas técnicas: 

 

“A taxa de permeabilidade para qualquer empreendimento na área do 

perímetro do Eixo Tamanduateí deverá seguir os seguintes índices mínimos: 

(...) 

Parágrafo único. O emprego de medidas mitigadoras, tais como caixa de 

retenção, caixa de absorção e outras soluções técnicas exigidas por legislação 

específica, poderá reduzir ou eliminar os percentuais definidos no caput.”  

 

 Leonardo Rafael Musumeci (SEMASA/PP) fez a mesma coisa, apresentando 

aos presentes a nova proposta do poder público. 

 

 Houve um pequeno debate e foram feitas sugestões de alterações no Quadro 

que foram aceitas por todos. 

 

 Elena Maria Rezende (SUP/SEMASA) então declarou que houve consenso. 

 
 

Santo André, 27 de novembro de 2.014. 
 
 
 
 

Reinaldo Alfredo Caetano Bascchera 
Secretário Executivo do CMPU 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos 

 
 


