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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (07/2016)  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

Santo André, 23 de agosto de 2016. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
Poder Público: 
 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) – presidente e representante 
titular da Superintendência do Serviço Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André (SEMASA) 

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

 Marcus Baltrunas Prado de Mello – representante suplente do 
Departamento de Gestão Ambiental (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) 

 Afonso Luis da Silva - representante titular do Poder Público 
Municipal (Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Márcio Moreno – representante suplente do Poder Público Municipal 
(Gerência de Controle Ambiental/DGA – SEMASA) 

 Marci Carmem Guazzeli - representante suplente do Poder Público 
Municipal (Coordenadoria de Comunicação Social – SEMASA) 

 Eriane Justo Luiz Savóia - representante titular do Poder Público 
Municipal (Gerência de Educação e Mobilização Ambiental – SEMASA) 

 Gerson Ticianel - representante titular do Poder Público Municipal 
(Secretaria de Saúde - PSA) 

 Marialice Batelli Mugaiar - representante titular do Poder Público 
Municipal (Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos 
- DPAV – PSA) 
 

 
 
Sociedade Civil: 

 

 Olga Ferreira Mendes – representante titular do Clube da Família do 
Parque Represa Billings 
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 José Goulart da Silva – representante titular da Associação dos 
Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Gustavo Mathias Duarte Filho – representante titular do Instituto 
Qualicidade 

 José de Arimathéa Barcellos – representante titular da ACISA 

 Mônica Queiroz Nobeschi – representante titular da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Santo André 

 Regina Maria S. F. de Figueiredo – representante suplente da 
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santo André 

 Avelino Condi – representante titular do Sindicato dos Químicos 

 Guilherme Solci Madeira – representante titular da UFABC 

 Sarah K. Bryce – representante titular do MDDF – Movimento de 
Defesa dos Moradores de Favela de Santo André 

 Adenildo Inacio da Silva – representante titular do Clube Atlético 
Aramaçan 

 Renê Monico – representante titular da Oito Elementos 
Sustentabilidade 
 
 

 
 
Convidados: 
 

 Alessandra Mª B. Alves – Universidade Metodista 

 Erika Penesida Costa – Universidade Metodista 

 Viviane P. Alves – Universidade Metodista 

 Charles L. Ramos – Universidade Metodista 

 Fernando Ap. Bueno da Silva – Universidade Metodista 

 Elaine de L. Guimarães – Universidade Metodista 

 Bruna N. Baptistle – Universidade Metodista 

 Carla Priscila S. de Miranda – Universidade Metodista 

 Francisco Carvalho Leal – Universidade Metodista 

 Jéssica S. de Carvalho – Universidade Metodista 

 Leonardo Musumeci – Semasa  

 Daniela Vieira Martin – Semasa/DGA 
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PAUTA 
 
 

 Informes da plenária; 

 

 Informes da Secretaria Executiva:  

 

 Relatórios de Licenças Emitidas – Julho de 2.016 

 

 Relatório de Multas Reincidentes – Julho de 2.016 

 

 Proposições e questionamentos; 

 

 Aprovação da memória da reunião de 19/07/16; 

 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais;  

 

 Aprovação dos relatórios do GTA – Grupo Técnico Administrativo;  

 

 Pautas:  

 

 Apresentação MDDF 

 

 Processo Eleitoral COMUGESAN 2017/2018 

 

 Mobilidade Urbana 
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ABERTURA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) abriu e presidiu a plenária. 
 

 
INFORMES 
 
 
INFORMES DA PLENÁRIA 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) abriu espaço para os informes da 
plenária. 
 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Qualicidade) reclamou do atendimento 

telefônico do Semasa (115). Entrou em contato para informar que na 
Rua Avanhandava, 170 o asfalto estava estourando com vazamento de 
água. Na ligação, não conseguiu contato com o atendente, somente 
secretaria eletrônica. 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) informou que vai verificar e dar 
um retorno. 
 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) informou que o Projeto de Lei da 
LUOPS está na Câmara e que o Semasa está acompanhando a 
tramitação para informar o andamento. 
 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Qualicidade) que também é conselheiro 
do CMPU apontou que deve ser observado como o texto foi finalizado no 
Comugesan, concluído no CMPU e como está indo para a Câmara. 
Ressaltou que deve e tem que ser o mesmo texto, de ponta a ponta, do 
jeito que foi entregue. 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) comentou que faz das palavras do 
Conselheiro Gustavo as dele. Informou que foi feita uma checagem 
rigorosa e afirmou que o texto é o mesmo. O que pode ter mudado é a 
forma do texto (através da técnica legislativa), mas não altera o 
conteúdo. 
 

 Gustavo Mathias Duarte Filho (Qualicidade) informou que se 
prontificou a participar e agir como consultor técnico. Ressaltou que os 
envolvidos no processo devem continuar agindo até que esta LUOPS 
finalmente se concretize. 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) complementou que é obrigação 
nossa e acompanhar inclusive as possibilidades de emenda na Câmara. 
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 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) informou que o relatório das 
licenças emitidas e o relatório de multas por reincidência de julho/2016 
foram enviados por e-mail aos conselheiros. 

 

 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) perguntou se há alguma 
proposição ou questionamento. 
 

 A plenária não se manifestou. 
 

APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) solicitou dispensa da leitura da 
memória da reunião de 19/07/2016 uma vez que todos receberam 
com antecedência. 
 

 A plenária aprovou a memória. 
 
 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GT – GRUPO DE TRABALHO 
PROCESSOS E INFRAÇÕES AMBIENTAIS 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) solicitou dispensa de leitura dos 
relatórios do GT, uma vez que todos receberam com antecedência. 
 

 A Plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos 
abaixo: 

 
872/2010, 91/2016, 583/2013, 36100/2015, 568/2015, 
26905/2015. 
 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
 
 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GTA – GRUPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) solicitou dispensa de leitura dos 
relatórios do GTA, uma vez que todos receberam com antecedência. 
 

 A Plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos 
abaixo: 
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3206/2016, 3207/2016, 3208/2016, 3209/2016, 3210/2016, 
3215/2016, 3216/2016, 3217/2016, 3218/2016, 3219/2016, 
3345/2016, 3346/2016, 3347/2016, 3348/2016, 3349/2016, 
3350/2016, 3353/2016, 3354/2016, 3355/2016, 3356/2016, 
3357/2016, 3358/2016, 3516/2016, 3517/2016, 3518/2016, 
3519/2016, 3520/2016, 3521/2016, 3523/2016, 3524/2016, 
3526/2016, 3527/2016, 3528/2016, 3529/2016, 3530/2016, 
3531/2016, 3532/2016, 3534/2016, 3536/2016, 3537/2016, 
3538/2016, 3539/2016, 1532/2015. 

 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
 
 
PAUTA 
 
 
APRESENTAÇÃO MOBILIDADE URBANA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) convidou Edilson Factori 

(UGP/SMUOSP) para a apresentação. 

 

 Edilson Factori (UGP/SMUOSP) informou que vai apresentar e explicar 

o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André. 

 

 Informou a estrutura da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e 

Serviços Públicos – SMUOSP.  

 

 Explicou que a SA-Trans é a empresa Pública Municipal responsável 

pelo gerenciamento e fiscalização do transporte público no município de 

Santo André, assim como pela formulação, implantação e planejamento 

da política dos transportes públicos do Município. 

 

 Em relação às linhas municipais apresentou os contratos de concessão: 

 

 Consórcio União Santo André (6 empresas) 

 Expresso Guarará (1 empresa) 

 48 linhas 

 396 veículos (70% acessível) 

 5,1 milhões de passageiros transportados/mês 

 1,7 milhões km rodados/mês 

 Bilhete Único Andreense 

 Passe Escolar Gratuito 

 GPS em 100% da frota 

 Aplicativos CittaMobi e Moovit 
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 Quanto ao sistema de transporte informou: 

 

Municipal 

Transporte coletivo (frota de 396 veículos) 

Transporte escolar (frota de 458 veículos) 

Táxi (418 veículos) 

 

Regional e Metropolitano 

Corredor Metropolitano ABD (METRA) 

Área 5 - Transporte coletivo (EMTU) 

Linha 10 Turquesa (CPTM) 

 

 Apresentou os terminais: 

 

 Terminal Rodoviário TERSA -  junto à estação Prefeito Saladino 

 Terminais da EMTU nas imediações da estação “Prefeito Celso 

Daniel – Santo André”: 

Santo André Oeste 

Santo André Leste 

 Terminal Vila Luzita (Corredor Guarará) 

 

 Explicou que o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo 

André (PMUS) é um conjunto de intervenções no sistema viário 

estrutural do Município, com objetivo de melhorar as condições de 

circulação local e regional, principalmente com enfoque do 

transporte coletivo e na melhoria da acessibilidade dos modos não 

motorizados com a implantação prioritária de medidas de ampliação 

da capacidade e de tratamento especial à circulação dos ônibus. 

 

 Apresentou uma amostra representativa (através de um mapa da rede 

futura): 

 

 Construção da segunda alça do Viaduto Antônio Adib Chammas 

 Implantação de viadutos na Avenida dos Estados junto ao Viaduto 

Castelo Branco/Santa Teresinha 

 Implantação do Corredor de Ônibus Santos Dumont 

 Implantação do Corredor de Ônibus Coronel Alfredo Fláquer 

 Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

 

 Ressaltou que o investimento total do programa é de US$50.000.000 

(cinquenta milhões de dólares americanos), sendo US$25.000.000 

financiados pelo BID e US$25.000.000 da Prefeitura. 
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 Listou os objetivos do programa: Priorizar circulação do transporte 

coletivo, ciclistas e pedestres; Melhorar o sistema viário; Permitir a 

conexão e a continuidade dos corredores, etc. 

 

 Quantos aos benefícios: Faixa preferencial e exclusiva para a circulação 

dos ônibus - redução de cerca de 30% no tempo de viagem; Travessias 

sinalizadas e semaforizadas, melhorando as condições de segurança; 

Organização da utilização das vias, facilitando o deslocamento das 

pessoas e os acessos aos polos de interesse, entre outros. 

 

 Explicou que o programa foi estruturado considerando os componentes 

abaixo exigidos pelo BID: 

 

                     
 

 Informou sobre o licenciamento ambiental que é de responsabilidade do 

Semasa, que, de acordo com as normas vigentes para o licenciamento 

exige dos projetos: 

 

 Corredores de Ônibus:  

Relatório ambiental simplificado (RAS) para a obtenção da Licença 

Prévia(LP), e Plano de controle ambiental (PCA) para a Licença de 

Instalação (LI). 

 

 Viadutos e Terminal:  

Memorial para caracterização do empreendimento (MCE) para a 

obtenção da Licença Prévia(LP), e Plano de controle ambiental (PCA) 

para a Licença de Instalação (LI).  
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 Comentou e ilustrou as melhorias previstas para os viadutos Antônio 

Adib Chammas e Castelo Branco e as melhorias para os corredores 

Santos Dumont e Coronel Alfredo Fláquer. 

 

 Apresentou brevemente a análise de impactos dos viadutos e dos 

corredores. 

 

 Reforçou que o PlanMob - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do 

Munícipio de Santo André estabelecerá parâmetros adequados para a 

política de mobilidade e infraestrutura, promovendo assim a mobilidade 

de pedestres, veículos motorizados e não motorizados na cidade, 

considerando a segurança do trânsito. 

 

 Apresentou a forma da coleta de dados: 

 

 OD Metrô; 

 dados do sistema de transporte; 

 dados do sistema de trânsito; 

 pesquisas; 

 entrevistas na via e domiciliares. 

 

 Diagnóstico feito através: 

 

 dos deslocamentos; 

 da malha viária; 

 do sistema de transporte; 

 do transporte de carga; 

 dos modos não motorizados. 

 

 Produto: 

 

 Minuta de Lei com a Política de Mobilidade; 

 Plano de Obras Viárias; 

 Proposta de Reestruturação do Sistema de Transporte. 

 

 Apresentou e explicou o ciclo do programa: 
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 A plenária discutiu o assunto, debateu questões passadas e ressaltou o 

interesse do Comugesan em participar da elaboração do plano de 

mobilidade. 

 

 Edilson Factori (UGP/SMUOSP) informou que vai considerar a 

participação do Comugesan. 

 
 
APRESENTAÇÃO PAUTAS (PLANEJAMENTO) COMUGESAN 2015/2016 
 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) convidou Carlos Pedro Bastos 

(DGA/SEMASA) para a apresentação. 

 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) informou que está trazendo a 

resposta de um próprio questionamento do Comugesan sobre as pautas 

que foram atendidas em relação ao planejamento feito em abril/2015. 

 

 Apresentou e explicou os quadros, informando quais pautas foram e 

quais não foram apresentadas. 

 

 Informou que a apresentação será encaminhada para todos os 

conselheiros por e-mail. 

 

 

FASE ATUAL 
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APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL COMUGESAN 2017/2018 
 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) convidou Daniela Vieira Martin 

(DGA/SEMASA) para a apresentação. 

 

 Daniela Vieira Martin (DGA/SEMASA) explicou que foi formado o 

Processo Administrativo, encaminhado ao jurídico e aprovado para 

apresentar ao Conselho. 

 

 Ressaltou que a apresentação é uma síntese do texto do Edital. 

 

 Explicou que o COMUGESAN é composto por 30 membros efetivos e 

seus suplentes: 15 representantes do Poder Público (escolhidos e 

nomeados pelo Prefeito Municipal) e 15 representantes eleitos da 

Sociedade Civil.  

 

 Apresentou os oitos segmentos e a quantidade de vagas para cada um 

conforme relação: 

 

 Três representantes de organizações da sociedade civil; 

 Três representantes de associações ligadas aos setores do comércio, 

indústria ou serviços; 

 Dois representantes de sindicato de trabalhadores; 

 Um representante de Instituição de Ensino ou Pesquisa; 

 Dois representantes de entidades ligadas a classes de profissionais 

liberais; 

 Dois representantes de associações e organizações não governamentais 

ambientalistas (um ano de existência e experiência comprovada); 

 Um representante da sociedade civil pertencente ao Conselho Municipal 

de Representantes de Paranapiacaba e Pq. Andreense (indicação do 

referido conselho); 

 Um representante de moradores de APRM – Pq. Miami, Jd. Riviera e 

Recreio da Borda do Campo. 

 

 Explicou os requisitos que cada entidade deve conter. 

 

 Informou que o período de inscrições é de 01 de setembro a 14 de 

outubro de 2016, na Secretaria Executiva do COMUGESAN, onde 

deverá ser entregue a documentação para o credenciamento. 

 

 Apresentou a lista dos documentos necessários: 
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 Comprovação de um ano de existência legal (cópia do Estatuto da 

Entidade atualizado). 

 Cópia da ata de posse da atual diretoria; 

 Declaração do representante legal de que o estatuto não sofreu 

alterações para as entidades que são membros atuais do conselho; 

 Comprovação de atuação no município para as entidades que não 

possuam sede ou subsede em Santo André; 

 Declaração do representante legal da entidade (firma reconhecida) 

indicando membro titular e membro suplente; 

 Declaração de comprometimento das entidades habilitadas a 

participarem, através de seus representantes, da capacitação voltada a 

qualificar a atuação dos Conselheiros. 

 

 Informou que a documentação será analisada pela Comissão Eleitoral e 

os prazos da avaliação, publicação das entidades habilitadas, recursos 

e a publicação do resultado dos recursos. 

 

 Informou que a data da eleição será na reunião ordinária do 

COMUGESAN no dia 22 de novembro de 2016, no Auditório do Centro 

de Referência. 

 

 Apresentou e explicou os procedimentos para a eleição: 

 

 Participarão da eleição as entidades inscritas e habilitadas, que 

decidirão quais ocuparão as vagas; 

 As entidades habilitadas deverão indicar por ofício (03 dias úteis - data 

da publicação da habilitação) um representante para o dia da eleição; 

 Para os segmentos em que o n° de inscritos for = ou < que o número de 

vagas, as entidades inscritas e habilitadas estarão automaticamente 

eleitas; 

 Para os segmentos em que o n° de inscritos for superior ao número de 

vagas, as entidades inscritas decidirão quais ocuparão as vagas; 

 Caso o n° de entidades inscritas em um determinado segmento seja 

insuficiente, este poderá ser ocupado por representantes de outros 

segmentos. 

 

 Explicou como será formado o cadastro de suplência. 

 

 Informou que a posse dos novos conselheiros acontecerá na primeira 

reunião ordinária do próximo mandato (prevista para 21/02/2017). 

 

 Apresentou a tabela de prazos, referente a cada etapa do Processo 

Eleitoral: 
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INSCRIÇÕES 01/09 a 14/10/2016 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 17 a 31/10/2016 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO 04 e 05/11/2016 

PRAZO PARA RECURSOS 07 a 11/11/2016 

PUBLICAÇÃO RESULTADOS DOS RECURSOS 17 e 18/11/2016 

ELEIÇÃO 22/11/2016 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 24 e 25/11/2016 

 
 Informou os conselheiros que não podem se reeleger, pois já 

participaram dos mandatos de 2013/2014 e 2015/2016.  

Gustavo Mathias Duarte Filho 

José de Arimathéa Barcellos 

Eduardo Gobatti 

Avelino Condi 

Angela Martins Baeder 

Luis Afonso Vaz de Figueiredo 

Guilherme Solci Madeira 

Sarah K. Bryce  

Adenildo Inacio da Silva 

 

 

 A plenária aprovou o Edital e solicitou que a apresentação seja 

encaminhada aos conselheiros por e-mail. 
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 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) ressaltou sobre a divulgação, para 

que novas entidades também possam se candidatar. 

 

 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

 

 Justificaram ausência nesta reunião: Instituto Acqua, OAB, Fundação 
Santo André, Coletivo NASA, SindusCon-SP. 
 
 

ENCERRAMENTO  
 

 Sebastião Vaz Junior (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 


