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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (10/2020) 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 

Santo André, 24 de novembro de 2020. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

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

 Carla Adriana Basseto da Silva – representante titular da 
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos (SEMASA) 

 Lilian Chinez Moreno – representante suplente da Coordenadoria de 
Assuntos Jurídicos (SEMASA) 

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

 Ednilson Ferreira dos Santos – representante titular do Departamento 
de Resíduos Sólidos (SEMASA) 

 Cleonice de Almeida Pinto – representante titular da GCA/GEPLAN do 
Departamento de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante suplente da GCA/GEPLAN 
do Departamento de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Silvia Regina Ziantonio Morisco (PSA) – representante titular da 
Secretaria de Educação 

 Claudia Mayumi Matayoshi – representante suplente da Secretaria de 

Educação (PSA) 

 Douglas Alexandre Soares – representante suplente 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) 

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

 
 
Sociedade Civil: 
 

 Luis Antonio Sampaio da Cruz – representante titular da ACISA 

 José Augusto Pires de Abreu – representante titular da AEASA 
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 Carolina Estefano – representante suplente do MDDF 

 Ivone de Arruda Carvalho – representante titular do MDV 

 Daisy Dias Cunha – representante suplente do SINDSERV SANTO 
ANDRÉ 

 Roberto Carlos Sallai – representante titular da FSA 

 Ricardo Hideo Taniwaki – representante titular da UFABC 
 
 
Convidados: 
 

 Davi Augusto Vieira – Semasa  

 Denise Gonçalves Fávaro Leone – Semasa  

 Elena Maria Rezende – Convidada 

 João Aparecido Mendes – Semasa 

 Elaine Cristina da Silva Colin – Semasa  
 
 
PAUTA 
 
 

 Informes da Plenária; 
 

 Informes da Secretaria Executiva: 
 

 Relatório de Multas Reincidentes – Setembro e Outubro/2020; 
 

 Relatório de Licenças Emitidas – Setembro e Outubro/2020; 
 

 Resposta ao Ofício encaminhado pela Vice-Presidente do Comugesan – 
Ivone de Arruda Carvalho solicitando informações acerca da situação 
atual da área conhecida como “Troca-Tapas”. 

 
 

 Aprovação da memória da 9ª reunião ordinária virtual realizada em 

20/10/2020 (terça-feira); 
 

 Proposições e questionamentos; 
 

 Pauta: 
 

 Apresentação das ações de educação ambiental: 
 

 Programas; 

 Projetos; 

 Comitê de educação ambiental. 
 

 

  Conselho do Parque do Pedroso – Informações gerais. 
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ABERTURA 
    

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que, por causa de 
um imprevisto, Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) não 
poderá presidir a reunião. Por este motivo, perguntou a Ivone de Arruda 
Carvalho (MDV) se, na condição de vice-presidente, gostaria de presidi-
la. Ivone de Arruda Carvalho (MDV) optou por deixar a condução da 
reunião sob a responsabilidade de Eriane Justo Luiz Savoia 
(DGA/SEMASA). 

 
 
INFORMES 
 
 

INFORMES DA PLENÁRIA 
 

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

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) informou que, nos dias 
04 e 05/12, das 09h00 às 16h00, no Paço Municipal da Prefeitura de 
Santo André, ocorrerá o “Drive-thru do resíduo eletroeletrônico”, em 
parceria com a empresa Green Eletron. Explicou que o objetivo do 
evento será recolher eletroeletrônicos sem utilidade. 

 
 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) solicitou que Ednilson Ferreira dos 

Santos (DRS/SEMASA) repasse as informações detalhadas do evento 
para os conselheiros.  
 

 Carolina Estefano (MDDF) perguntou se há alguma devolutiva por parte 
do FUMGESAN em relação à documentação do projeto selecionado da 
entidade.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que será feita uma 
convocação de representantes do MDDF para providenciar a ordem de 
início do projeto. No entanto, considerando o contexto de pandemia da 
COVID-19, não se sabe se as atividades poderão ser iniciadas ainda em 
2020.  
 

 Carolina Estefano (MDDF) informou que ficará no aguardo de novas 
informações. 
 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) informou que o DRS está 
discutindo com a Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do 
SEMASA, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e a 
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EMHAP – Empresa Municipal de Habitação, uma proposta denominada 
GIRS Condominial – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no conjunto 
habitacional Cristiane. Comentou que no dia 27/11 haverá uma 
conversa com os representantes da comunidade.  

 

 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que os relatórios de 
licenças ambientais e de multas reincidentes emitidas entre Setembro e 
Outubro/2020 foram encaminhados por e-mail a todos os conselheiros. 

 

 Perguntou se a plenária tem algo a manifestar sobre os documentos. 

 

 A plenária não se manifestou. 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA), em relação ao ofício 

encaminhado pela Ivone de Arruda Carvalho (MDV), informou que a 

equipe de fiscalização do SEMASA enviou um relatório atualizado da 

área da comunidade “Troca-Tapa” a todos os conselheiros.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) questionou o relatório elaborado pela 

fiscalização, pois afirmou que em outros registros cartográficos havia 

nascentes na região da comunidade.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) respondeu que há um 

documento elaborado pelo IGC informando que de fato não existem 

mais nascentes na área vistoriada, pois houve mudança de percurso. 

Comprometeu-se a encaminhar para os conselheiros o documento 

oficial do Estado para ciência.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) questionou se a fiscalização constatou 

avanço nas invasões da área verde. Considerou que esta informação 

não ficou clara no relatório apresentado pelo SEMASA. Perguntou quais 

serão as providências que o Conselho adotará em relação ao problema 

de ocupação irregular na região.  

 

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) esclareceu que o último 

relatório emitido pela fiscalização foi realizado no dia 23/10 (data em 

que ocorreu o sobrevoo da GCA), em que se constatou adensamento de 

moradias, sem apresentar muitas diferenças em relação ao relatório 

encaminhado anteriormente. Informou que existe processo ambiental 

tratando desse caso, e que a fiscalização monitora constantemente a 

área da comunidade “Troca-Tapa”, a fim de evitar o aumento das 
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ocupações irregulares. Comentou que o proprietário do local foi citado 

pelo Ministério Público para tomar as devidas providências.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) frisou que o SEMASA não 

elaborou nenhum tipo de proposta para a região (alteração de 

zoneamento / construção de conjuntos habitacionais). Esclareceu que a 

Secretaria de Habitação solicitou ao DGA a inserção deste tema na 

pauta do Comugesan. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que, considerando a 

alta na taxa de internações por COVID-19 e o aumento de casos da 

doença em todo Estado, a Secretaria Executiva propõe que a eleição 

seja realizada de forma totalmente virtual.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) achou prudente realizar a eleição de 

modo virtual.  

 

 Carla Adriana Basseto da Silva (CAJ/SEMASA) sugeriu formalizar 

votação acerca do modo de realização da eleição.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) concordou com a realização da 

votação. 

 

 

 Luis Antonio Sampaio da Cruz (ACISA) mostrou-se favorável à 

realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 

 José Augusto Pires de Abreu (AEASA) mostrou-se favorável à realização 

da eleição de modo totalmente virtual. 

 
 Roberto Carlos Sallai (FSA) mostrou-se favorável à realização da eleição 

de modo totalmente virtual. 

 

 

 Carolina Estefano (MDDF) mostrou-se favorável à realização da eleição 

de modo totalmente virtual. 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) mostrou-se favorável à realização da 

eleição de modo totalmente virtual. 
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 Luana Gomes Lima (SEESP) mostrou-se favorável à realização da 

eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Daisy Dias Cunha (SINDSERV) mostrou-se favorável à realização da 

eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Ricardo Hideo Taniwaki (UFABC) mostrou-se favorável à realização da 

eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) mostrou-se favorável à 

realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Carla Adriana Basseto da Silva (CAJ/SEMASA) mostrou-se favorável à 

realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Sergio Bombachini (DPO/SEMASA) mostrou-se favorável à realização da 

eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) mostrou-se favorável à 

realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 
 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) mostrou-se favorável à 

realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Silvia Regina Ziantonio Morisco (Secretaria de Educação - PSA) 

mostrou-se favorável à realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Douglas Alexandre Soares (Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária – PSA) mostrou-se favorável à realização da eleição de modo 

totalmente virtual. 

 

 Rosimeire Cândida B. Clemente (Secretaria de Manutenção e Serviços 

Urbanos – PSA) mostrou-se favorável à realização da eleição de modo 

totalmente virtual. 

 

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

mostrou-se favorável à realização da eleição de modo totalmente virtual. 

 

 Rafael Antonio Teixeira das Neves (Departamento de Proteção e Defesa 

Civil – PSA) mostrou-se favorável à realização da eleição de modo 

totalmente virtual. 
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 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que diante da 

quantidade de votos favoráveis, o processo eleitoral transcorrerá de 

modo totalmente virtual. 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) lembrou a todos sobre a importância 

de se ler o Edital aprovado pela Comissão Eleitoral, para ciência de 

todas as etapas de análise e habilitação das entidades. 

 

 Roberto Carlos Sallai (FSA) pontuou que alguns problemas de acesso à 

internet podem impedir a participação de algumas entidades no 

processo eleitoral. 

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que a Comissão 

Eleitoral pode apurar a observação feita, e que também a Secretaria 

Executiva pode manter outros canais para garantir a participação 

virtual de todas as entidades habilitadas (telefone, e-mail, whatsapp, 

por exemplo). 

 
 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que houve a 

publicação oficial das entidades habilitadas. Acrescentou que a 

Comissão Eleitoral observou dois problemas em relação à entidade 

AEASA e Clube da Família do Parque Andreense. Comentou que Davi 

Augusto Vieira (DGA/SEMASA) fará a apresentação do relatório de 

análise de documentação enviada pelas entidades para ingresso no 

processo eleitoral 2021-2022.  

 

 Davi Augusto Vieira (DGA/SEMASA) informou que a entidade ACISA, do 

segmento Associações ligadas ao Comércio, Indústria e Serviços foi 

habilitada; a AEASA indicou equivocadamente o segmento Organizações 

da Sociedade Civil, pois o correto seria Profissionais Liberais. Explicou 

que será publicada uma errata retificando a informação. A entidade 

Clube da Família inscreveu-se como Representante de Moradores de 

APRM, porém, o Edital 001/2020 prevê a inclusão de Moradores de 

APRM dos bairros Jardim Riviera, Recreio da Borda do Campo e Parque 

Miami. Informou que será alterado este segmento para Organizações da 

Sociedade Civil. A entidade FMABC foi habilitada no segmento 

Instituições de Ensino e Pesquisa.  A entidade MDDF foi habilitada no 

segmento Organizações da Sociedade Civil. A entidade MDV foi 

habilitada no segmento Organizações ambientalistas não 

governamentais. A entidade OAB foi habilitada no segmento 

Profissionais Liberais. A entidade PROLEG foi habilitada no segmento 

Organizações da Sociedade Civil. A entidade SEESP foi habilitada no 
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segmento Sindicato de Trabalhadores. A entidade Sindicato dos 

Químicos do ABC foi habilitada no segmento Sindicato de 

Trabalhadores. A entidade Sindicato dos Servidores Públicos de Santo 

André foi habilitada no segmento Sindicato de Trabalhadores. A 

entidade UFABC foi habilitada no segmento Instituições de Ensino e 

Pesquisa. Esclareceu que houve um total de 12 inscrições, pois uma 

das vagas fica automaticamente reservada para o Conselho de 

Paranapiacaba.  

 

 Ricardo Hideo Taniwaki (UFABC) comentou que há somente uma vaga 

para instituições de ensino e pesquisa.  

 

 Davi Augusto Vieira (DGA/SEMASA) informou que devido ao número de 

inscrições ter sido inferior à quantidade de vagas disponíveis, todas as 

entidades participantes serão automaticamente eleitas.  

 

 Elena Maria Rezende (Convidada) perguntou se a entidade Clube da 

Família pertence ao Conselho de Paranapiacaba e Parque Andreense, e 

se já foi formalizada a indicação do conselheiro de Paranapiacaba. 

Questionou a falta de representação de moradores de APRM – Parque 

Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo, por considerar 

que se trata de um segmento importante para o Comugesan. Perguntou 

se haveria possibilidade de abrir uma nova convocação. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA), quanto à ausência de 

inscrições do segmento de moradores de APRM – Parque Miami, Jardim 

Riviera e Recreio da Borda do Campo, respondeu que poderia 

encaminhar o assunto para deliberação dos conselheiros.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que Valeria Clednev – atual 

conselheira de Paranapiacaba – iria encaminhar um ofício para a 

Secretaria Executiva para formalizar a sua indicação para o próximo 

biênio do Comugesan. No entanto, não o fez ainda por motivos de 

saúde.  

 

 Elena Maria Rezende (Convidada) perguntou como ficará, diante do 

exposto pela Ivone de Arruda Carvalho (MDV), a indicação do Conselho 

de Paranapiacaba. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que a indicação 

poderá ocorrer até a primeira reunião do próximo mandato do 

Comugesan (fevereiro/2021). Acrescentou que a Secretaria Executiva 
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entrará em contato com o Conselho de Paranapiacaba solicitando a 

indicação do membro.  

 

 Elena Maria Rezende (Convidada) perguntou se existe possibilidade de 

elaborar um edital específico para viabilizar a participação dos 

moradores de APRM – Parque Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda 

do Campo no processo eleitoral do próximo biênio – 2021-2022. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) respondeu que, considerando 

a importância do segmento, proporá uma reunião da Comissão Eleitoral 

para analisar a sugestão oferecida até o dia 08/12/2020 (data da 

eleição). 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) esclareceu que o Conselho de 

Paranapiacaba possui autonomia para decidir acerca da indicação de 

um membro para participação do Comugesan.  

 

 Elena Maria Rezende (Convidada) comentou que o prazo para as 

inscrições das entidades do segmento moradores de APRM – Parque 

Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo deveria ser revisto 

pela Comissão Eleitoral, caso seja definido um novo edital. 

 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) perguntou se um 

morador da região de APRM – Parque Miami, Jardim Riviera e Recreio 

da Borda do Campo pode se inscrever.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) confirmou que o segmento é 

voltado à participação de moradores.  

 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) sugeriu que seja 

publicada uma convocação específica para esse segmento, com 

definição de prazo para apresentação de documentos. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) disse que os conselheiros 

podem deliberar acerca da sugestão. 

 

 Elena Maria Rezende (Convidada) considerou importante coordenar um 

processo seletivo para orientar a participação de entidades do segmento 

de APRM – Parque Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo. 

 

 Carla Adriana Basseto da Silva (CAJ/SEMASA) informou que, devido à 

formalização do Edital nº 001/2020, considera conveniente reunir a 
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Comissão Eleitoral para analisar os questionamentos levantados pela 

convidada Elena Maria Rezende.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) concordou com o posicionamento de 

Carla Adriana Basseto da Silva (CAJ/SEMASA), reiterando que o 

processo eleitoral foi publicado e amplamente divulgado ao município. 

Considerou que os questionamentos da convidada Elena Maria Rezende 

devem ser tratados na próxima gestão do Comugesan (2021-2022), por 

haver o risco de impugnação dos procedimentos eleitorais oficializados 

pelo Edital nº 001/2020. Concordou com a importância da 

representação do segmento de moradores de APRM – Parque Miami, 

Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo, porém, enfatizou que não 

julga oportuno e legal rever o conteúdo do Edital nº 001/2020 nesse 

momento.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que solicitará as 

considerações de todos os membros da Comissão Eleitoral a respeito 

dos questionamentos da convidada Elena Maria Rezende.  

 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) comentou que em outros 

conselhos, como o de Educação, após o encerramento do processo 

eleitoral, é publicada uma convocação para preenchimento das vagas 

remanescentes.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou se haveria 

possibilidade de reunir a Comissão Eleitoral para discussão dos 

assuntos pertinentes à representação de moradores de APRM – Parque 

Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo. 

 

 Os membros da Comissão Eleitoral se dispuseram a fazer a reunião.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que Denise 

Gonçalves Fávaro Leone (DGA/SEMASA) apresentará o relatório de 

atividades desenvolvidas pelo Fumgesan.  

 

 Denise Gonçalves Fávaro Leone (DGA/SEMASA) informou que fará a 

apresentação do relatório de atividades do Fumgesan referente ao ano 

de 2019. Explicou que o FUMGESAN – Fundo Municipal de Gestão e 

Saneamento Ambiental está vinculado ao orçamento do Semasa, tendo 

como principal objetivo concentrar recursos para viabilização de 

projetos de interesse ambiental. 
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 Explicou que a gestão do Fumgesan é realizada pelo COMUGESAN, 

durante dois anos consecutivos, com apoio de um Grupo Gestor 

composto de 01 representante da Sociedade Civil (membro do 

Comugesan) e por representantes do Semasa (01 do Departamento de 

Gestão Ambiental e 01 do Departamento Administrativo Financeiro).  

 

 Comentou que os recursos do Fumgesan são aplicáveis ao 

desenvolvimento, remuneração e fomento aos planos e projetos 

ambientais consonantes com a Política Municipal de Gestão e 

Saneamento Ambiental. Os programas objetivam o controle e a 

fiscalização ambiental, recuperação de áreas degradadas, defesa e 

conservação do meio ambiente, práticas de consumo responsável, 

educação e mobilização ambiental etc. Acrescentou que órgãos do Poder 

Público e Organizações da Sociedade Civil brasileiras sem fins 

lucrativos podem solicitar o uso desses recursos. 

 

 Disse que a Lei nº 7733/1998, que instituiu a criação do Fumgesan, as 

receitas provêm de arrecadação de multas por infrações ambientais, 

contribuições resultantes de doações e recursos provenientes de 

repasses.  

 

 Repassou aos conselheiros a lista de projetos aprovados e financiados 

pelo Fumgesan entre 2011 e 2019. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou se a plenária 

gostaria de se manifestar a respeito da apresentação.  

 

 A plenária não se manifestou. 

 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 
 
 

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

 
 

 A plenária não se manifestou. 
 
 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) solicitou dispensa da leitura 

da memória da reunião virtual de 20 de outubro de 2020, uma vez que  
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todos receberam com antecedência, e perguntou se a plenária tem 
alguma consideração. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) verificou que, devido à impossibilidade 
de gravação em áudio e vídeo da reunião, algumas considerações suas 
não foram devidamente registradas na memória. Solicitou à Secretaria 
Executiva que problemas técnicos sejam evitados para que as reuniões 
sejam gravadas e encaminhadas na íntegra a todos os conselheiros. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) respondeu que a 
Coordenadoria de TI do Semasa foi acionada para providenciar a partir 
da presente reunião o registro necessário de gravação.  
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que uma fala de Ricardo da 
Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) a respeito das implicações na área 
de amortecimento do Parque do Pedroso, ocasionadas pela instalação 
da Usina de Recuperação Energética, não foi registrada na memória. 
Solicitou informações sobre esse assunto. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que, diante da 
manifestação do MDV pertinente à instalação do empreendimento, foi 
aberto um processo administrativo (nº 879/2020) pelo Semasa em que 
constam todos os questionamentos elaborados pela entidade. Ressaltou 
que os autos podem ser consultados pela plenária, a qualquer 
momento, por meio de uma solicitação formal de vistas. Quanto ao 
licenciamento da Usina de Recuperação Energética, declarou que o 
Ministério Público decidiu sobrestá-lo. Esclareceu que devido à essa 
decisão judicial, a Cetesb interrompeu por ora a atividade licenciatória. 
Acrescentou que o município de Santo André precisa apresentar as 
considerações formais do Comugesan em relação aos impactos do 
projeto da URE, independentemente do parecer técnico emitido pela 

equipe responsável pelo licenciamento ambiental do Semasa.  
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) perguntou se estas informações serão 
repassadas a todos os conselheiros. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que será elaborada 
uma resposta oficial. Acrescentou que fará o encaminhamento da 
decisão do Ministério Público acerca do licenciamento da URE. 

 
 

 A plenária aprovou a memória da reunião virtual de 20 de outubro de 

2020. 
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PAUTA 
 
CONSELHO DO PARQUE DO PEDROSO – INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que há um Decreto 
responsável pela implementação do Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação desde 2016. Comentou que a criação do Conselho Gestor 
do Parque do Pedroso será incluído na primeira pauta da nova gestão 
do Comugesan. Acrescentou que esse assunto surgiu como uma 
demanda dentro das reuniões – acompanhadas por Cleonice de Almeida 
Pinto (GCA/SEMASA) – com a comunidade residente no entorno da 
Unidade de Conservação. 

 

 

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) declarou que, devido aos 
entraves burocráticos e administrativos referentes à gestão da Unidade 
de Conservação, a discussão sobre a composição do Conselho Gestor 
não pôde ser concluída. Informou que em 09/11/2019, a Gerência de 
Educação e Mobilização Ambiental (GEMA) convocou uma reunião com 
moradores dos bairros Recreio da Borda do Campo, Parque Miami e 
Jardim Riviera, com o intuito de colher sugestões e percepções acerca 
da reestruturação do Parque do Pedroso. Esclareceu que os dados 
obtidos após o encontro foram computados e organizados pela GEMA. 
Dentre os tópicos estruturados, houve menção à necessidade de criação 
do Conselho Gestor da Unidade de Conservação.  

 
  

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) enfatizou que a referida 
reunião contou com a participação de 82 (oitenta e dois) representantes 
das comunidades locais, em que 46 (quarenta e seis) emitiram opiniões 
e considerações sobre a Unidade de Conservação. Comentou que 
considera importante, antes da criação efetiva do Conselho Gestor, 
retomar os encontros com a comissão de moradores do entorno. 
Colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) questionou se o Semasa tinha 
conhecimento de que o Comugesan, na ausência do Conselho Gestor, 
respondia pela Unidade de Conservação. 

 
 

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) respondeu que diante das 
dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19, não foi possível 
prosseguir com as discussões sobre a formação do Conselho Gestor. 
Esclareceu que antes da suspensão das atividades, houve duas 

reuniões específicas sobre a organização da comissão de moradores 
representantes dos bairros Recreio da Borda do Campo, Parque Miami e 
Jardim Riviera, que, posteriormente, seriam levadas ao Comugesan.  
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 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) comentou que a participação e a 
intervenção do Comugesan nos assuntos concernentes à Unidade de 
Conservação Parque do Pedroso se fazem necessárias. Esclareceu que 
desde 2016, o Comugesan tem como atribuição acompanhar as 
atividades ligadas à gestão do Parque do Pedroso juntamente com os 
órgãos públicos responsáveis. Considerou que é preciso que o Conselho 
Gestor do Parque seja plenamente participativo e atuante dentro do 
município de Santo André, para assegurar a permanência e a 
integridade das Unidades de Conservação. 

 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou se a plenária tinha 
alguma pergunta a fazer. 

 
 

 A plenária não se manifestou. 
 
 

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) informou que, se continuar à 
frente da Gerência de Controle Ambiental, dará andamento, a partir de 
janeiro de 2021, às discussões sobre a criação do Conselho Gestor do 
Parque do Pedroso.  

 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) salientou a necessidade de eleger 
representantes verdadeiramente comprometidos com a preservação das 
Unidades Parque do Pedroso e Paranapiacaba, independentemente de 
fatores políticos.  

 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) frisou que, devido à 
relevância do tema, a criação do Conselho Gestor do Parque do Pedroso 

será um dos primeiros itens da pauta a ser discutido pelos novos 
conselheiros em 2021.  

 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou se a plenária tinha 
alguma observação ou comentário. 

 
 

 A plenária não se manifestou. 
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APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROGRAMAS, 
PROJETOS E COMITÊ DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) convidou João Aparecido 

Mendes (Convidado – GEMA/SEMASA) e Elaine Cristina da Silva Colin 

(Convidada – GEMA/SEMASA) a apresentar as ações desenvolvidas no 

âmbito da educação ambiental em meio à pandemia da COVID-19. 

 
 João Aparecido Mendes (Convidado – GEMA/SEMASA) informou que 

em 2019 foram ministrados pela GEMA 08 (oito) minicursos, previstos 

pelo projeto “Sensibilizando olhares, compartilhando saberes”, com 

atendimento total de 523 (quinhentos e vinte e três) pessoas. Disse que 

foram aplicados também 03 (três) cursos com assessoria induzida, 

voltado à formação de professores e alunos como agentes 

multiplicadores de conhecimentos ambientais. Estes cursos contaram 

com o atendimento de 7.000 (sete mil) pessoas.  

 

 Comentou que a GEMA criou um núcleo de assessoria de projetos 

ambientais, em que se faz todo o acompanhamento do ciclo de vida das 

propostas recebidas. Informou que em 2017 foram recebidos 11 (onze) 

projetos. Em 2018, 20 (vinte). Em 2019, foram inscritos mais de 45 

(quarenta e cinco) projetos. Esclareceu que a GEMA conseguiu deste 

último total prestar atendimento a somente 15 (quinze) projetos, devido 

à indisponibilidade de recursos e equipe.  

 

 Citou alguns projetos realizados em conjunto com a comunidade e 

grupos especiais (mais de 2.000 atendimentos diretos): Horta em 

condomínio; Formar para ressocializar (Fundação Casa); Agentes 

Ambientais Comunitários (Tiro de Guerra); Cidadania Ambiental e 

Consumo Sustentável (CDHU) etc.  

 

 Comentou que em 2018, após a transferência da GEMA para o Centro 

de Referência, foi criada uma agenda de atividades presenciais de 

diversos temas ambientais, tais como oficinas de estamparia botânica e 

reutilização de materiais, palestras sobre PANCs (Plantas Alimentícias 

Não-Convencionais) e Produtos de Limpeza Naturais, bem como visitas 

ao Aterro Sanitário (as atividades somaram 3.222 atendimentos). 
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 Informou que a GEMA encabeçou os seguintes eventos: FLITA (Feira do 

Livro da Temática Ambiental); Feira de Trocas de Brinquedos e 

Encontro Educação Ambiental como projeto: reflexões e práticas (11 e 

12 de novembro de 2019). 

 

 Em um balanço geral, João Aparecido Mendes (GEMA/SEMASA) 

comentou que em 2019 foram realizados 45.498 atendimentos.  

 

 João Aparecido Mendes (GEMA/SEMASA) apresentou resumidamente o 

planejamento de ações da GEMA programadas para execução em 2020, 

com os seguintes itens: Ampliação da agenda do Centro de Referência; 

Nova edição da Assessoria de Projetos para Rede Municipal de 

Educação; Projeto Água, Câmera e Ação – Fehidro; Formação de 

professores com assessoria induzida; Ampliação do Projeto 

Sensibilizado Olhares, Compartilhando Saberes (continuidade); Formar 

para ressocializar (continuidade); Agentes Ambientais Comunitários 

(continuidade), Implantação do Comitê Municipal de Educação 

Ambiental (exigência da Política de Gestão Ambiental). 

 

 Elaine Cristina da Silva Colin (Convidada – GEMA/SEMASA) informou 

que uma das ações previstas para 2020 foi o Projeto Água, Câmera e 

Ação – financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo, detalhando público-alvo (jovens de 15 a 29 anos), 

metodologia (Educomunicação) e objetivos (sensibilizar e estimular a 

reflexão crítica dos participantes sobre temas ambientais; estimular o 

uso da linguagem audiovisual em um processo de educomunicação; 

construir conhecimentos sobre as possibilidades do audiovisual dentro 

da economia criativa e estimular o protagonismo juvenil na conservação 

dos recursos hídricos do município de Santo André). 

 

 Para 2021 e 2022, Elaine Cristina da Silva Colin (Convidada – 

GEMA/SEMASA) comentou que as ações previstas consistem na 

formação de 13 (treze) turmas divididas em 3 (três) módulos: 1º 

Sensibilização, percepção ambiental e uso da linguagem audiovisual; 2º 

Aprofundamento das questões socioambientais e do uso da linguagem 

audiovisual; 3º Oficina de empreendedorismo em audiovisual, na 

exibição de 15 Mostras (elaboradas após os resultados da fase inicial de 

formação), organização de Cine Debates e produção de 40 Curtas-

metragens.  
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 Discorreu sobre o Projeto “Sensibilizando olhares, compartilhando 

saberes”, explicando que as atividades objetivam o fortalecimento da 

política municipal de Educação Ambiental, por meio da aplicação de 

minicursos temáticos a professores, educadores e demais interessados.  

 
 Devido à pandemia da COVID-19, a Educação Ambiental teve de 

repensar as práticas do projeto, uma vez que os minicursos até então 

estavam ocorrendo presencialmente. Foram feitas as seguintes 

adequações e reinvenções: adaptação de conteúdos e cursos existentes; 

desenvolvimento de novos temas; criação de ambiente virtual com 

ferramentas gratuitas e metodologia própria.  

 

 Apresentou a proposta dos Pocket Cursos, explicando que se tratam de 

cursos rápidos e on-line, com carga horária estimada entre 3 a 7 horas, 

dependendo do assunto selecionado. Apresentou alguns temas 

trabalhados nessa modalidade: Panorama geral da água, Rios urbanos: 

curiosidades e reflexões, Resíduos sólidos: o lixo nosso de cada dia etc. 

Informou que, de segunda a sexta, há uma equipe técnica da GEMA 

responsável pelo esclarecimento de dúvidas e suporte aos alunos. 

Acrescentou que foram formadas 21 (vinte e uma) turmas, com 

participação de 1.200 pessoas. 

 

 Apresentou a proposta das Tardes Interativas, que consistem em bate-

papos on-line com profissionais e pesquisadores de diversos campos de 

atuação acadêmica. 

 

 Apresentou a plataforma digital HENDU, destinada ao público infantil, e 

todos os conteúdos oferecidos: vídeos, jogos, músicas e dicas. 

Esclareceu que o objetivo do recurso consiste em promover reflexão, 

experiências e percepções ambientais. Explicou que todas as atividades 

são divididas por faixa etária.  

 

 João Aparecido Mendes (GEMA/SEMASA) informou que no ano de 2021 

a GEMA pretende fortalecer os programas existentes, tais como o 

“Formação in foco”, “Sensibilização Ambiental” e “Ações interativas”; 

retomar a Assessoria de Projetos para Rede Municipal de Educação; 

investir em formações híbridas (presenciais e on-line); inserir novos 

temas e eixos no Projeto “Sensibilizando olhares, compartilhando 

saberes” etc.  
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 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) parabenizou a apresentação 

da GEMA, agradecendo todos os envolvidos. Perguntou se a plenária 

tem alguma pergunta a fazer. 

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) parabenizou a equipe da GEMA pela 

apresentação.  

 
 
JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Associação dos Aposentados, 
SEESP, Sindicato dos Químicos do ABC, OAB, Clube da Família do 
Parque Andreense, Secretaria de Gestão Financeira, Secretaria de 

Saúde e Conselho Municipal de Repres. de Paranapiacaba e Parque 
Andreense. 
 
 

ENCERRAMENTO 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião. 
 

 
 
 

 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja Memória assim 
redigida e devidamente aprovada, deverá ser oportunamente assinada por: 
 
 
 
 
 

Eriane Justo Luiz Savóia 
Secretária Executiva do Comugesan 

Diretora do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa 
 

  
 

 
Ricardo da Silva Kondratovich 

Presidente do Comugesan 
Superintendente do Semasa 
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