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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (06/2019)  
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 
Santo André, 23 de julho de 2019. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
Poder Público: 

 

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

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

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

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

 Vanessa Cristina Santiago – representante titular da Gerência de 
Controle Ambiental/DGA (SEMASA) 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante suplente da Gerência de 
Planejamento e Licenciamento Ambiental/DGA (SEMASA) 

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

 Stella Marla Siste – representante suplente da Gerência de Educação e 
Mobilização Ambiental/DGA (SEMASA) 

 Claudia Mayumi Matayoshi – representante suplente da Secretaria de 
Educação (PSA) 

 Mario Lapas Tonani – representante titular da Secretaria de Gestão 
Financeira (PSA) 

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

 Rosimeire Cândida B. Clemente – representante titular da Secretaria de 
Manutenção e Serviços Urbanos (PSA) 

 Paulo Henrique Borges de Oliveira – representante titular da Secretaria 
de Meio Ambiente (PSA) 

 Zilda Rodrigues de Lima – representante titular da Secretaria de Saúde 
(PSA) 

 Rafael Antonio Teixeira das Neves – representante titular do 
Departamento de Proteção e Defesa Civil/SSC (PSA) 

 Arthur Luiz Caramel – representante suplente do Departamento de 
Proteção e Defesa Civil/SSC (PSA) 
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Sociedade Civil: 
 

 Luis Antonio Sampaio da Cruz – representante titular da ACISA 

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

 Valdinete Maria Matos – representante titular do Clube da Família do 
Parque Andreense 

 Ivone de Arruda Carvalho – representante titular do MDV 

 Carolina Vidal Feijó Fazolo – representante titular da OAB 

 Irene Grasson P. de Souza Viola – representante suplente da OAB 

 Helton Alves da Costa – representante titular do SEESP 

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

 Jaime de Oliveira Batista – representante titular do Sindserv Santo 
André 

 Ricardo Hideo Taniwaki – representante titular da UFABC 
 
 
Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Gabriella – Secretaria de Ed. Parque Tangará 

 Josenilda Silva – MDDF 

 Denise G. F. Leone – Semasa/DGA 

 Sarah Bryce – MDDF 

 Valdete Alves Brito – MDDF 

 Daniela S. G. Milanes – Semasa 

 José Rogério Moreira Santana – Semasa 
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PAUTA 
 
 

 Informes da Plenária; 
 
 

 Informes da Secretaria Executiva: 
 
 Relatório de Multas Reincidentes – junho de 2019; 

 
 Relatório de Licenças Emitidas – junho de 2019. 
 
 

 Aprovação da memória da reunião de 18/06/2019; 
 
 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais; 
 
 

 Proposições e questionamentos; 
 
 

 Pauta: 
 

 Capacitação: Competências e Atribuições do Comugesan e o Papel do 
Conselheiro. 
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ABERTURA 
  
   

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) abriu e presidiu a plenária. 
 

 Fernanda Longhini Ferreira (GEPLAN/SEMASA) informou que está 
substituindo a Eriane em suas férias e dará apoio à Ivone na condução 
da reunião. 

 
 
INFORMES 
 
 

INFORMES DA PLENÁRIA 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) abriu espaço para os informes da 
plenária. 
 

 Valdinete Maria Matos (Clube da Família) disse que está ocorrendo em 
Paranapiacaba o Festival de Inverno e estão todos convidados. Na 
semana anterior foram mais de sessenta mil visitantes e a expectativa é 
mais de cem mil para o fechamento. 
 

 Josenilda Silva (convidada MDDF) informou que no dia trinta e um 
encerra o projeto “No Meio da Vila” e será a formatura dos agentes 
ambientais no SESC Santo André, às 18h. Convidou todos os 
conselheiros para o fechamento dessa etapa. 
 

 José Elidio Rosa Moreira (DRS/SEMASA) comunicou que no dia trinta e 
um o “Moeda Verde” amplia para mais uma região, Pintassilgo, e no dia 
primeiro na Tamarutaca. Disse que em Capuava trocaram por volta de 
três toneladas e meia de resíduos. 
 

 Stella Marla Siste (GEMA/SEMASA) disse que estão com o minicurso 
“Elaboração de Projetos de Educação Ambiental” e tiveram inscrições 
recorde. Começa na quinta-feira (25/07) e serão três encontros voltados 
para ONGs e demais interessados. Em agosto terá um minicurso sobre 
as áreas de mananciais, que também teve um recorde de inscrições e 
será em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. 
 
 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) disse que será dado um informe sobre 
o cercamento do Parque do Pedroso. 
 

 Fernanda Longhini Ferreira (GEPLAN/SEMASA) informou que se trata 
de uma proposta devido a alguns problemas de invasão na área do 
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Pedroso. A pedido do Superintendente estão trazendo isso para a 
plenária para que tomem conhecimento da problemática e que estão 
pretendendo fazer o cercamento de uma parte da estrada do Pedroso 
para evitar futuros problemas, pois já tem uma questão com invasão e 
problemas com o descarte de resíduos e queimadas, então é necessário 
remover e cercar. 
 

 Apresentou o relatório de uma ação que foi feita em conjunto com o 
DRS e a Secretaria de Meio Ambiente. 

 

 Mostrou o local onde há o problema e onde seria feito o cercamento: 

 
 

 Disse que o grande entrave é por ser uma unidade de conservação e por 
estar em área de manancial, então terão que tratar isso com a CETESB. 
O DPO está elaborando um projeto de cercamento e irão submetê-lo a 
aprovação da CETESB. 
 

 Informou que no trecho que não há intervenção em APP e supressão de 
vegetação já podem começar a executar a obra. 
 

 Observou que o trecho a ser cercado é de 200/300 metros no máximo, 
porque depois desse trecho a vegetação fica mais densa e tem um 
declive razoável por conta do córrego. 
 

 Disse que o recurso vem de uma compensação ambiental de um 
processo de supressão de vegetação do Carrefour, pois estão fazendo 
um empreendimento novo na Avenida João Ramalho. Conversaram com 

eles e irão custear uma parte do cercamento, firmando um Termo de 
Compromisso. Assim que os projetos estiverem aprovados na CETESB 
eles irão executar. 
 

 Mostrou o tipo de cercamento a ser utilizado [muro paliteiro] para 
tentar dificultar a invasão. 
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 Observou que os conselheiros podem enviar sugestões para que 
coloquem no projeto e se todos estiverem de acordo farão os 
encaminhamentos. 
 

 A plenária concordou com a proposta de cercamento. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que os relatórios das licenças 
emitidas e de multas por reincidência de junho de 2019 foram enviados 
por e-mail aos conselheiros. 
 
 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 
 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) perguntou se há alguma proposição ou 
questionamento. 
 

 A plenária não se manifestou. 
 
 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 

 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) solicitou dispensa da leitura da 
memória da reunião de 18 de junho de 2019, uma vez que todos 
receberam com antecedência e perguntou se a plenária tem alguma 
consideração. 
 

 A plenária aprovou a memória da reunião de 18 de junho de 2019. 
 
 

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO GT – GRUPO DE TRABALHO 
INFRAÇÕES E PROCESSOS AMBIENTAIS 
 
  

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) solicitou dispensa da leitura dos 
relatórios do GT, uma vez que todos receberam com antecedência. 
 

 A plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos: 
91/2018, 548/2018, 520/2014, 168/2018, 469/2018, 371/2019, 
154/2017 e 727/2009. 
 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
 
 

PAUTA 
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CAPACITAÇÃO: COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO COMUGESAN E O 
PAPEL DO CONSELHEIRO 
 
 

 Palestrante: Stella Marla Siste – Encarregada de Educação Ambiental 
da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental (DGA). 
 

 Resumo da apresentação: De modo geral foi apresentado o princípio 
da participação, a importância das políticas públicas, o papel de um 
conselho e dos conselheiros, o histórico das políticas e legislações 
relacionadas, as competências e atribuições do Comugesan e dos seus 
conselheiros. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou sobre a formação de um 

grupo de trabalho temporário para a revisão do Regimento Interno do 
Comugesan e depois trazer para a plenária. 
 

 O GT ficou composto conforme abaixo: 
 

Poder Público Sociedade Civil 

Departamento de Gestão 
Ambiental – SEMASA 

MDV 

Departamento de 
Resíduos Sólidos – 

SEMASA 
Clube da Família 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) observou que, conforme a explanação 
da Stella, o mais importante é saírem da reunião com a ideia de qual é o 
papel de cada um como conselheiro. Desde o ano anterior estão vendo 
uma sequência de coisas que chama a atenção. Quando se pede a 
presença do conselheiro da sociedade civil é porque há uma visão de ter 
produtividade e qualidade. As pessoas falam muito bem do Comugesan 
e é uma referência de conselho na cidade. Tem a ideia de que está 
trabalhando pelo bem comum, então também tem que ter o servidor 
público que está a trabalho. Não acha que estão regredindo enquanto 
sociedade e sim que a sociedade civil cresceu demais, pois discutem 
muito, têm a coragem de reclamar e isso não ocorria há vinte ou trinta 
anos. Disse que gostaria de ouvir dos conselheiros qual é o seu papel 
dentro do conselho. 
 

 Paulo Henrique Borges de Oliveira (SMA/PSA) informou que não há 
como sobreviver sem uma harmonia com o meio ambiente. Foi citado o 
exemplo do Parque do Pedroso e existe uma pressão urbana. Uma obra 

como o Rodoanel, que devastou uma área enorme e plantaram meia 
dúzia de árvores que vão demorar um século para ser aquilo que um 
dia foi outra coisa. Vê que enquanto conselheiros têm que brigar para 
que haja uma harmonia entre aquilo que é o uso e ocupação do solo, 
respeitando as leis. Disse que também é da sociedade civil, porque é 
morador de Santo André, da mesma forma que vem como funcionário 
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da prefeitura, também se importa como cidadão andreense. Disse que o 
seu papel é ajudar como funcionário da Secretaria de Meio Ambiente 
discutindo políticas e participando, e também como cidadão de querer o 
que é o bem comum. Não é o direito de um nicho, ou de uma 
determinada classe, é aquilo que é bom para todos e tem que ser 
discutido. 
 

 Sarah Bryce (convidada MDDF) comentou que foi conselheira por vários 
mandatos, é a sua última reunião e sai decepcionada. Devia ter sido 
discutida a reforma administrativa e já foi um sinal de que o conselho 
não tinha mais valor. Agora com o Semasa, que foi feita a concessão 
dos serviços de água e esgoto, infelizmente não foi levado para o 
conselho antes de ir para a câmara e é muito decepcionante. Tem que 
brigar e continuar, mas chegou um momento baixo e difícil de 

incentivar a sociedade civil a participar. Quando sai de casa, deixa as 
crianças, faz tudo para estar aqui e ainda não discutem o que 
realmente importa. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) disse que nessa discussão do Semasa 
na Câmara, reparou que falta uma interligação entre o Comugesan e a 
Câmara. Tem que ter um representante do conselho para conversar 
com a Câmara, pois está muito distante do conselho, ou representantes 
da Câmara no conselho. Proporem como conselheiros, uma reunião 
com os vereadores, técnicos do Semasa e da Secretaria de Meio 
Ambiente para ajudar a formar vereadores conscientes. 
 

 Edir Linhares (munícipe) observou que a comissão de meio ambiente da 
Câmara deveria participar do Comugesan. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) esclareceu que achou a parte jurídica 
da Câmara muito atuante na questão ambiental, mas a comissão de 
vereadores não. 
 

 Arthur Luiz Caramel (Defesa Civil/PSA) sugeriu que seja proposto ao 
presidente da Câmara que se forme uma comissão. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que falta para as entidades 
que estão no Comugesan terem uma comissão de meio ambiente, 
discutirem e levarem para dentro da entidade a questão ambiental. 
Porque, desta forma, o Comugesan, as entidades e o poder público 
crescem. 
 

 Edir Linhares (munícipe) disse que achou pertinente a observação da 
Ivone, pois há parceria com o executivo, mas com o legislativo não há 
diálogo. Insistiu que tem que ser uma comissão estabelecida na 
Câmara. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) reforçou que os interesses do conselho 
têm que crescer, pois se ficar apenas nos interesses econômicos e no 
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que a entidade vai ganhar, está atrasado. Evoluir também com a 
sociedade que está crescendo nas discussões ambientais e 
habitacionais. 
 

 Edir Linhares (munícipe) observou que na questão do tripé de 
sustentabilidade há uma confusão entre o meio ambiente, o 
humano/social e a questão econômica. As pessoas confundem a 
questão econômica com o sistema financeiro. A economia no sentido 
original tem a definição de prover a subsistência da espécie. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) disse que quer que saiam com essa 
proposta e quem puder ajudar a melhorar. Conselheiros conscientes e 
terem o prazer de estar com o poder público trabalhando. 
 

 Francisco Sanches Fiego (SHARF/PSA) informou que o meio ambiente 
não tem divisas políticas e geográficas e perguntou se existe alguma 
relação do Comugesan com o Consórcio Intermunicipal. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) falou que tinha. Teve uma época, após 
o seminário de resíduos sólidos em 1995, feito pelo Fórum da 
Cidadania, que uniu. O Comugesan começou a trabalhar junto, o 
Consórcio e se formou o subcomitê. Disse que sente falta desse trabalho 
regional. 
 

 Francisco Sanches Fiego (SHARF/PSA) observou que acha importante 
isso, pois como já existe a organização pronta, seria questão de ajustar 
uma forma de trabalhar em conjunto dentro da cidade. Já tem toda 
essa estrutura pronta e as cidades pagam por isso, seria interessante se 
eles tivessem um tipo de comitê em que abordem esse tipo de assunto.  
 

 Fernanda Longhini Ferreira (GEPLAN/SEMASA) informou que alguns 
grupos de trabalho estão se reestruturando. Passou por algumas 
indicações recentes e alguns grupos de trabalho já estavam andando. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) disse que é necessário conversar com 
eles, com o grupo de meio ambiente da Câmara e unir todos esses 
setores da sociedade, porque é a única forma de se tornarem realmente 
fortes nas discussões. 

 
 
JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: SUP, DGA, AEASA, CLASA, 

Conselho Mun. de Repres. de Paranapiacaba e Pq. Andreense, FSA, 
MDDF e SindusCon-SP. 
 
 

ENCERRAMENTO 
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 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) 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: 
 
 

 
Ivone de Arruda Carvalho 

Vice-presidente do Comugesan 
Conselheira do MDV 


