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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (01/2022) 

 
  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 

Santo André, 15 de fevereiro de 2022. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Poder Público: 

 

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

 

 Nathalia Oliveira Padovanni – representante suplente do Departamento 
de Gestão Ambiental (SEMASA); 

 

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

 

 Nilson Oliveira Bispo – representante titular do Departamento de 
Manutenção e Obras (PSA); 

 

 Eudes Farina Grandolpho – representante suplente do Departamento de 
Resíduos Sólidos (SEMASA); 

 

 Cleonice de Almeida Pinto – representante titular da Gerência de 
Controle Ambiental (SEMASA); 

 

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

 

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

 

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

 

 Mayra Caroline de Moura Silva Arcanjo – representante titular da 
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (PSA); 

 

 Rosimeire Cândida B. Clemente – representante titular da Secretaria de 

Manutenção e Serviços Urbanos (PSA); 
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 Paulo Henrique Borges de Oliveira – representante titular da Secretaria 

de Meio Ambiente (PSA); 
 

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

 
Sociedade Civil: 
 

 Eduardo Gobatti – representante titular da Associação Comercial e 
Industrial de Santo André (ACISA); 

 

 Josenilda Maria da Silva – representante titular do Movimento de 
Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo 
André (MDDF); 

 

 Carolina Stefano – representante suplente do Movimento de Defesa dos 
Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André 
(MDDF); 

 

 Maíra Soares Galvanese – representante titular do Movimento em 
Defesa da Vida do Grande ABC (MDV); 

 

 Raquel Fernandez Varela – representante suplente do Movimento em 
Defesa da Vida do Grande ABC (MDV); 

 

 Elena Maria Rezende – vice-presidente e representante titular da 
PROLEG – Promotoras Legais Populares de Santo André; 

 

 Luana Gomes Lima – representante suplente do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP); 

 

 Jansen Nunes Rosa – representante titular do Sindicato dos Químicos 
do ABC; 

 

 Wheber Lopes da Silva – representante titular do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Santo André (SINDSERV);  

 

 Alan José Duarte – representante suplente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Santo André (SINDSERV); 

 

 Ricardo Hideo Taniwaki – representante titular da Universidade Federal 
do ABC (UFABC); 

 

 Gabriela Farias Asmus – representante suplente da Universidade 
Federal do ABC (UFABC). 
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Convidados: 
 

 Davi Augusto Vieira – Secretaria Executiva do COMUGESAN; 

 Maria Aparecida Calamaris Linares – Santuário Nacional da Umbanda; 

 Danilo Correa Cordeiro – Faculdade de Medicina do ABC; 

 Petrus Decco Gonçalves – Coletivo Amigos do Pedroso; 

 Renê Pataro – Coletivo Amigos do Pedroso; 

 Angela Terumi Fushita – Universidade Federal do ABC; 

 Luciana Pereira – Universidade Federal do ABC; 

 

PAUTA 
 

 Informes da Plenária; 
 

 Informes da Secretaria Executiva; 
 

 Aprovação da memória da Reunião Ordinária Virtual de 07/12/2021; 
 

 Aprovação dos relatórios do Grupo de Trabalho – Infrações e Processos 
Ambientais – Reunião realizada em 02/02/2022; 

 

 Pauta: 
 

 Eleição do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Pedroso. 
 
ABERTURA 
  

 Elena Maria Rezende (PROLEG) deu as boas-vindas a todos os 
participantes da reunião. Esclareceu que o Presidente do Comugesan, 
Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA), não poderá presidir o 
evento devido a compromissos assumidos anteriormente. Portanto, a 

reunião será conduzida pela Vice-Presidência, Secretaria Executiva e o 
Grupo de Trabalho Parque do Pedroso.  
 

INFORMES DA PLENÁRIA 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou se a plenária gostaria de 

registrar algum informe. 

 

 A plenária não se manifestou. 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que foi criado o 

Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Edital para  
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composição do Comitê Municipal de Educação Ambiental. Comentou 

que os conselheiros Glaucia Bueno Quirino (OAB), Wheber Lopes da 

Silva (Sindserv) e Elena Maria Rezende (PROLEG) candidataram-se às 

vagas da Sociedade Civil. Pelo Poder Público, informou que foram 

indicadas as conselheiras Andrea Martins (Secretaria de Meio 

Ambiente/PSA), Silvia Regina Ziantonio Morisco (Secretaria de 

Educação/PSA) e Eriane Justo Luiz Savoia (Departamento de Gestão 

Ambiental/SEMASA). Acrescentou que a resolução que institui a 

formação do referido Grupo de Trabalho será publicada brevemente. 

APROVAÇÃO DA MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DE 
07/12/2021  
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou se a plenária aprova a 

memória da Reunião Ordinária Virtual de 07/12/2021.  

 

 A plenária aprovou o documento unanimemente.  

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO GT DE INFRAÇÕES E PROCESSOS 

AMBIENTAIS – REUNIÃO DO DIA 02/02/2022 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou se a plenária aprova os 

relatórios do GT. 

 

 A plenária aprovou os documentos unanimemente.  

ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO 
PEDROSO 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) iniciou a pauta esclarecendo que o 

processo eleitoral tem como base legal o Decreto Municipal nº 

16878/2016, responsável pela instituição do Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal do Pedroso e pela formação do Conselho 

Gestor. 

 

 Esclareceu que há três cadeiras disponíveis para a Sociedade Civil, 

distribuídas em três segmentos distintos: I – Entidades Culturais que 

desenvolvem atividades na Unidade de Conservação Parque do Pedroso; 

II – Associação de Moradores residentes no entorno do Parque do 

Pedroso e III – Organização Não-Governamental ou Entidade de 

Pesquisa Científica especializada em conservação de áreas protegidas. 

 

 Informou que, após as inscrições, houve a habilitação das candidaturas 

registradas em nome da Universidade Federal do ABC, Coletivo Amigos  
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do Pedroso e do Santuário Nacional de Umbanda pela equipe do Grupo 

de Trabalho Parque do Pedroso e da Secretaria Executiva do 

Comugesan. Explicou que, durante a fase recursal, a Faculdade de 

Medicina do ABC ingressou com pedido de revalidação de sua 

candidatura – o qual foi deferido – por meio da apresentação de artigos 

científicos relacionados a questões ambientais. 

 

 Comentou que os eleitores previamente cadastrados terão de enviar por  

e-mail 01 cópia de um documento de identificação com foto e 01 cópia 

de um comprovante de residência para habilitação e posterior acesso ao 

link de votação.  

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) complementou as 

informações dadas pela conselheira Elena Maria Rezende (PROLEG) 

dizendo que foram cadastrados 121 (cento e vinte e um) eleitores dentro 

do período de inscrição (17/01 a 11/02/2022), e 9 (nove) fora do prazo 

previsto (12 a 14/02/2022). Acrescentou que o e-mail da conselheira 

Nathalia Oliveira Padovanni (DGA/SEMASA) – 

nathopp@semasa.sp.gov.br – será disponibilizado no chat para o envio 

da documentação informada anteriormente. Após a verificação dos 

documentos exigidos, comentou que será compartilhado o link de 

acesso ao formulário de votação. Enfatizou que os conselheiros do 

Comugesan não tem a obrigatoriedade de votar, desde que tenham feito 

cadastro prévio como eleitores. Lembrou que, para os eleitores já 

habilitados, o link do formulário será encaminhado logo após as 

apresentações das entidades concorrentes às vagas do Edital nº 

001/2021. Informou que os votos computados serão atualizados e 

exibidos em tempo real à plenária, a fim de garantir transparência e 

lisura durante todo o processo eleitoral.  

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou que o representante do 

Coletivo Amigos do Pedroso – concorrente à vaga destinada ao segmento 

II – Associação de moradores residentes no entorno do Parque do 

Pedroso – Petrus Decco Gonçalves faça a apresentação da entidade à 

plenária.  

 

 Petrus Decco Gonçalves (Coletivo Amigos do Pedroso) informou que é 

morador do entorno do Parque Natural Municipal do Pedroso e que atua 

profissionalmente na região como professor de História. Comentou que 

considera importante preservar e revitalizar os espaços da Unidade de 

Conservação, estreitando gradativamente os laços com a comunidade  

 

mailto:nathopp@semasa.sp.gov.br
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local por meio de uma agenda voltada a preocupações com a fauna, 

flora e uso territorial do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou que a representante do 

Santuário Nacional de Umbanda – concorrente à vaga destinada ao 

segmento I – Entidades Culturais que desenvolvem atividades na 

Unidade de Conservação Parque do Pedroso – Maria Aparecida Calamari 

Linares faça a apresentação da entidade à plenária.  

 

 Maria Aparecida Calamari Linares (Santuário Nacional de Umbanda) 

apresentou-se como assistente pessoal do fundador do Santuário 

(Babalaô Ronaldo Linares), responsável pelas atividades de relações 

institucionais e comunicação da entidade. Informou que é membro do 

Conselho de Comunidade Negra de São Caetano do Sul (CONESCS), do 

Fórum Inter-religioso de Santo André e do Conselho Municipal de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e 

Paisagístico de Santo André (CONDEPHAAPASA). Acrescentou que o 

Santuário é mantido pela Federação Umbandista do Grande ABC. 

 

 Comentou que o Santuário Nacional da Umbanda é reconhecido pelo 

Estado de São Paulo e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 

(CONDEPHAAT) como patrimônio cultural imaterial para as práticas 

das religiões de matriz africana (Resolução SC-37, de 19-12-2019). 

 

 Exibiu algumas imagens aéreas e terrestres do território ocupado pelo 

Santuário Nacional da Umbanda (slides abaixo): 
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 Salientou que o Santuário possui relevância não só no plano religioso, 

mas também nos meios culturais, acadêmicos, históricos e sociais. 

Informou que em 2022 o local foi incluído no “Mapa da Diversidade”, 

elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, 

como um destino amigável e inclusivo para afroturistas, população +60, 

LGBTI+ e turistas de base comunitária. 
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 Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou que o representante da 

Faculdade de Medicina do ABC – concorrente à vaga destinada ao 

segmento III – Entidades de Pesquisa Científica – Danilo Correa 

Cordeiro faça a apresentação da entidade. 

 

 Danilo Correa Cordeiro (Faculdade de Medicina do ABC) apresentou-se 

como gestor em saúde ambiental. Informou que o objetivo principal do 

Centro Universitário FMABC é promover ensino, pesquisa, assistência e 

extensão comunitária na área da saúde, tendo como um dos pilares de 

estudo a sustentabilidade ambiental. 

 

 Comentou que a instituição foi agraciada, por duas vezes consecutivas, 

com o Prêmio Amigo do Meio Ambiente – concedido pela Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo.  

 

 Exibiu os indicadores de geração de resíduos e uma lista de projetos de 

redução implantados dentro da instituição (slides abaixo): 
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 Explicou que a instituição possui diversos projetos socioambientais 

como o Tampinha Legal – responsável pela arrecadação mensal de 

aproximadamente 23 kg de tampinhas convertidos em doação a uma 
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Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) AJUDA 

ANIMAL para castração de animais abandonados, cuidados veterinários 

e compra de ração.  

 

 Mencionou o projeto Sorrir é Viver – trabalho realizado por uma 

Organização Não-Governamental (ONG) cujo intuito fundamental 

baseia-se na humanização de estudantes e profissionais da própria 

instituição, oferecendo-lhes habilidades diferenciadas de aproximação, 

sensibilidade e capacidade de ouvir e enxergar o paciente além da 

doença. Informou que a ONG atua no Hospital da Mulher, Hospital 

Mário Covas, Centro Hospitalar Municipal de Santo André, Ambulatório 

de Especialidades e Casa Ronald Mcdonald. 

 

 Comentou sobre o projeto de extensão Rondon Nacional, Estadual e 

Local, esclarecendo que a iniciativa visa desenvolver ações de justiça 

social, educação, promoção à saúde, direitos humanos, cultura, lazer e 

educação ambiental. Destacou as atividades realizadas em 

Paranapiacaba e no Parque Andreense, com apoio da Prefeitura 

Municipal de Santo André, por meio do projeto Gênero, Saúde e Meio 

Ambiente.  Informou que o Rondon Local atualmente está concentrado  

no Morro da Kibon, em Santo André, efetuando levantamento de 

carências socioeconômicas, culturais e educacionais.  

 

 Apresentou alguns artigos científicos e estudos publicados pela 

Faculdade de Medicina do ABC (slides abaixo): 
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 Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou que a representante da 

Universidade Federal do ABC – concorrente à vaga destinada ao 

segmento III – Entidades de Pesquisa Científica – Angela Terumi 

Fushita faça a apresentação da entidade. 

 

 Angela Terumi Fuhista (Universidade Federal do ABC) informou que a 

apresentação da candidatura será feita por ela – indicada como membro 

titular – e a professora Luciana Pereira – indicada como suplente.  

 

 Iniciou a exposição dizendo que a UFABC possui como missão 

institucional promover o avanço do conhecimento por meio de ações de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos a 

interdisciplinaridade, excelência e inclusão social. 

 

 Esclareceu que a UFABC está presente nos principais rankings de 

universidades internacionais, ofertando cursos de graduação 

(bacharelado em ciência e tecnologia, bacharelado em ciências e 

humanidades, licenciatura em ciências humanas e licenciatura em 

ciências naturais e exatas), pós-graduação, mestrado e doutorado.  
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 Pontuou que na disciplina Política e Planejamento Ambiental, a qual 

atua como professora, há constantes trabalhos de elaboração de planos 

de preservação de unidades de conservação e/ou parques urbanos. 

  

 Apresentou seu currículo acadêmico: formou-se em Biologia pela 

Universidade Federal de São Carlos (especialista em geoprocessamento). 

Possui mestrado e doutorado na área de ecologia e recursos naturais. 

Acrescentou que, desde o mestrado, sua pesquisa está concentrada no 

estudo de áreas protegidas (reservas legais, áreas de preservação 

permanente, unidades de conservação e parques urbanos). Informou 

que é membro do Conselho Consultivo da Estação Ecológica Juréia-

Itatins (titular) e do Conselho Gestor da APA Capivari-Monos (suplente 

na representação da UFABC). Comentou que é autora de um livro 

relacionado à geotecnologia aplicada à conservação da biodiversidade – 

resultado de seus estudos no pós-doutorado.  

 

 Informou que coordena atualmente as seguintes atividades de extensão 

pela UFABC: Capacitação em geotecnologias; Plataforma digital para o 

planejamento territorial e Geotecnologias livres para o público de língua 

portuguesa. 

 

 Luciana Pereira (Universidade Federal do ABC) apresentou-se como 

economista, engenheira de produção e coordenadora do Observatório da 

Saúde e do Bem Viver do ABC pela UFABC.  

 

 Informou que a candidatura elaborou uma proposta de intervenção 

socioambiental para o Parque Natural Municipal do Pedroso - Justiça 

Socioambiental para o Bem Viver do Parque do Pedroso, fundamentada 

nos seguintes tópicos: agroecologia; turismo sustentável como fonte de 

renda; emprego; equidade; cidadania e preservação ambiental; ciência 

cidadã para educação socioambiental; engajamento cívico por meio da 

arte, cultura e história comunitária; lazer e esporte como fonte de 

saúde; ponto de cidadania para conexão e orgulho de toda Santo André 

e região. 

 

 Esclareceu que a estratégia para a implementação da referida 

proposição será baseada na co-criação de soluções entre moradores, 

poder público, universidade e setor privado, assim como na captação de 

recursos por meio de projetos e parcerias nacionais e internacionais. 

 

 

 



  

17 
 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou à plenária se alguém 

gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário em relação às 

candidaturas apresentadas. 

 

 A plenária não se manifestou. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) comentou, quanto ao cadastro de 

suplência, que as candidaturas menos votadas serão convidadas a 

participar na condição de Comissão de Acompanhamento do Conselho 

Gestor do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Disponibilizou no chat da reunião o link de acesso ao volume I – 

Diagnóstico Socioambiental – e volume II – Programas de Manejo – do 

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Esclareceu que o Parque do Pedroso existe há mais de quarenta anos, 

mas só foi reconhecido como Unidade de Conservação e integrado ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) em 2003. 

Acrescentou que, para as Unidades de Conservação inseridas no grupo 

de Proteção Integral, o SNUC prevê a criação de um Conselho de 

natureza consultiva presidido pelo órgão responsável por sua 

administração (neste caso, o Semasa). Comentou que o Comugesan, na 

ausência de um Conselho específico para o Parque do Pedroso, esteve 

responsável pela gestão e deliberação de questões ambientais 

pertinentes à Unidade de Conservação.    

 

 Solicitou que o Davi Augusto Vieira (Secretaria Executiva do 

Comugesan) apresente o formulário de votação à plenária.  

 

 Davi Augusto Vieira (Secretaria Executiva do Comugesan) compartilhou 

a ficha de votação com todos os participantes da reunião (imagem 

abaixo). 
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 Elena Maria Rezende (PROLEG) informou que o eleitor devidamente 

habilitado precisará votar em todos os segmentos (I - Entidades 

Culturais, II – Associações de Moradores e III – Organização Não-

Governamental ou Entidade de Pesquisa Científica).  

 

 Renê Pataro (Convidado) comentou que faz parte do Coletivo Amigos do 

Pedroso, explicando que o grupo originou-se a partir de um projeto 

ambiental encabeçado pelo Instituto Siades. Ressaltou a importância do 

Conselho Gestor para a preservação permanente do Parque Natural 

Municipal do Pedroso, por meio da criação de políticas públicas e do 

envolvimento com as comunidades do Recreio da Borda do Campo, 

Parque Miami e Jardim Riviera.  
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 Elena Maria Rezende (PROLEG) informou que a sessão de posse 

ocorrerá no dia 08/03/2022 em uma reunião extraordinária virtual do 

Comugesan. 

 

 Solicitou que a conselheira Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) 

exponha alguns detalhes sobre a rotina de trabalho dentro do Parque 

do Pedroso. 

 

 Cleonice de Almeida Pinto (GCA/SEMASA) apresentou-se como 

Encarregada responsável pela gestão da Unidade de Conservação. 

Informou que alguns espaços do Parque estão sendo revitalizados e 

adaptados para Pessoas com Deficiência (playground, banheiros e 

quadras poliesportivas). Acrescentou que estão em andamento um 

projeto de sinalização turística e ações de manutenção de trilhas. 

Comentou que o foco atual da gestão centra-se na melhoria da relação 

dos funcionários com os elementos de fauna e flora do Parque do 

Pedroso, por meio de oficinas de capacitação.   

 

 Encerrada a votação, Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou que o 

Davi Augusto Vieira (Secretaria Executiva do Comugesan) exibisse a 

totalização de votos computados por segmento (imagem abaixo). 
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 Conforme resultados da ficha de votação, pelo Segmento I – Entidades 

Culturais foi eleito como representante o Santuário Nacional da 

Umbanda (14 votos). Pelo Segmento II – Associações de Moradores, o 

Coletivo Amigos do Pedroso (14 votos). Pelo Segmento III – 

Organização Não-Governamental ou Entidade de Pesquisa Científica, a 

Universidade Federal do ABC (14 votos). A Faculdade de Medicina do 

ABC integrará a Comissão de Acompanhamento do Conselho Gestor do 

Parque Natural Municipal do Pedroso.  

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) informou que o resultado do processo 

eleitoral será publicado no jornal Diário do Grande ABC e nas redes do 

Semasa. 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Clube da Família do Parque 

Andreense, Conselho Municipal de Representantes de Paranapiacaba e 

Parque Andreense, Ordem dos Advogados do Brasil – 38ª Subseção, 

Faculdade de Medicina do ABC, Superintendência/SEMASA, 

Departamento de Manutenção e Obras/PMSA e Defesa civil/PMSA. 
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ENCERRAMENTO 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) agradeceu a presença de todos e todas 
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: 
 
 
 

Elena Maria Rezende 
Vice-Presidente do Comugesan 

 

 
 

 
Eriane Justo Luiz Savóia 

Secretária Executiva do Comugesan 
Diretora do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa 
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