
DERSA DESCUMPRE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
DO RODOANEL E PREJUDICA SANTO ANDRÉ

O Dersa (Desenvolvimen-
to Rodoviário S/A) vem 

descumprindo há pelo me-
nos quatro anos o acordado 
com o município de Santo 
André de destinar recursos 
para o Semasa contratar e 
construir redes de água e 
esgoto no Recreio da Borda 
do Campo. A empresa não 
cumpriu a obrigação legal 
que é parte da compensação 
ambiental pela construção 
do Rodoanel.
O convênio com o Dersa foi 
firmado em 2008 e a obra do 
Rodoanel foi concluída em 
2010. Desde 2013, quando 
a atual gestão assumiu a Ad-
ministração Municipal, o Se-
masa propôs aumentar os re-
cursos para o saneamento no 
Recreio. Solicitou modificar o 

convênio. Até hoje o Dersa  
se recusa a assinar para não 
se comprometer em reser-
var em seu orçamento o va-
lor para cumprir a obrigação 
com Santo André.
A diretoria de Gestão Am-
biental e a Superintendência 
do Semasa fizeram diversas 
tentativas para se reunir 
com a presidência do Dersa 
em busca de uma solução 
amigável para a questão. 
Porém, por mais de uma vez, 
os encontros foram desmar-
cados pelo Dersa. O Sema-
sa enviou ofício 106/2013, 
em 20 de junho de 2013, 
cobrando o cumprimento 
do compromisso dos itens  
constantes do 6º Termo Adi-
tivo das compensações.
Como não obteve resposta, 

em 2015 o Semasa informou 
oficialmente o Ministério Pú-
blico de Santo André que o 
Dersa não cumpriu todas 
a compensações, que são 
obrigatórias. 
Em valores atualizados, são 
devidos cerca de R$ 22 mi-
lhões pelo Dersa para a con-
clusão dos projetos.
Devido a este grande atra-
so, ao agravamento dos 
problemas de saneamento 
no Recreio e à crise hídrica 
do Governo do Estado, o 
Semasa decidiu agir emer-
gencialmente. A autarquia 
já investiu cerca de R$ 500 
mil nas obras de implanta-
ção de redes de água para 
substituir a entrega pelo 
caminhão tanque em parte 
das ruas do Recreio.

Já executadas
(2015/2016):
4.715 m rede água
386 ligações água

Obras emergenciais do Semasa no Recreio
A executar (até 
final de 2016):
1.843 m rede água
209 ligações água

 
Informe

Rede de água e esgoto do Recreio aguarda repasse desde 2013



Confira a lista dos ofícios enviados ao Dersa
20 de junho de 2013 - Ofício Semasa 106/2013 
– Pede ao Dersa formatação do 6º Termo Aditivo 
(ajuste para aplicação dos recursos).
29 de janeiro de 2015 - Ofício Semasa DGA 
004/2015 – Manifesta-se ao Dersa informando 
que ainda não recebeu a resposta sobre o termo 
aditivo.
17 de junho de 2015 – Ofício 102/2015 da Su-
perintendência do Semasa ao Dersa apresentando 
projetos e orçamentos da compensação ambien-
tal.
19 de fevereiro de 2015 – Ofício resposta (CE-
-EG-23/20015) do Dersa em que confirma ser 
preciso formalizar o Termo Aditivo, porém informa 
não possuir recursos para cumprir toda a compen-
sação.
15 de maio de 2015 – Ofício 077/2015 da Supe-
rintendência do Semasa ao Ministério Público de 
Santo André informa sobre o descumprimento do 
Dersa e pede apoio para a formalização do 6º Ter-
mo Aditivo com a empresa.
15 de junho de 2015 – Ofício 084/2015 da Su-
perintendência para a Cetesb solicita análise do 
caso e pede apoio do órgão estadual “para minimi-
zar os impactos causados pela obra do Rodoanel” 

com o cumprimento da compensação ambiental.
15 de junho de 2015 – Ofício 085/2015 da Su-
perintendência do Semasa para a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Câmara de Compen-
sações Ambientais) com o mesmo teor do ofício 
enviado à Cetesb.
17 de julho de 2015 – Ofício 103/2015 da Su-
perintendência do Semasa responde ao Dersa in-
formando sobre todas as ações que tomou e que 
os projetos e planilhas orçamentárias das obras 
de compensação que devem ser incluídos no 6º 
Termo Aditivo, tomando como base de cálculo o 
ano de 2013, foram enviados em ofício de número 
OSUP 02/2015.
06 de agosto de 2015 – Ofício 115/2015 da Su-
perintendência do Semasa ao Dersa faz retrospec-
tiva de TODOS os documentos enviados à presi-
dência da empresa e demais órgãos e volta a pedir 
a viabilização do 6º Termo Aditivo no valor de R$ 
21,4 milhões.
28 de agosto de 2015 – Ofício SMA/ADJ 
356/2015 – Nele, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente responde que “está elaborando respos-
ta junto à área técnica e a enviaremos assim que 
concluída”.

Semasa esclarece e orienta moradores sobre a condição de saneamento do Recreio


