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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (02/2016)  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

Santo André, 21 de março 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) 

 Priscila de Oliveira – representante titular da Secretaria de Gestão de 
Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense (PSA)  

 Paulo Henrique B. de Oliveira – representante suplente da Secretaria 
de Gestão de Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense 
(PSA)  

 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) 

 Reinaldo Prado - representante suplente do Poder Público Municipal 
(Departamento de Resíduos Sólidos – SEMASA) 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante titular do Poder Público 
Municipal (Gerência de Planejamento e Licenciamento Ambiental/DGA 
– SEMASA) 

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

 Maria Cristina Ferreira B. Ruiz - representante suplente do Poder 
Público Municipal (Coordenadoria de Assuntos Jurídicos) 

 Mariângela Devienne Ferreira - representante titular do Poder Público 
Municipal (Coordenadoria de Comunicação Social – 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) 

 Maria Cristina Machado de Lima - representante titular do Poder 
Público Municipal (Secretaria de Orçamento e Planejamento - PSA) 
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 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) 

 Sérgio Paulo Marques - representante suplente 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 

 Carolina Schers de Góes – representante titular do Instituto Acqua 

 Eduardo Gobatti – representante suplente da ACISA 

 Denise Baruzzi Brandão – representante titular da OAB 

 Luiz Afonso Vaz de Figueiredo – representante suplente da Fundação 
Santo André 

 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 

 Renato Sobral Ribeiro de Castro – representante titular do Coletivo 
NASA 

 Ivone de Fatima Gibim Teixeira - representante suplente do 
SindusCon-SP 
 

 
Convidados: 
 

 Edir Linhares – Munícipe  

 Silene F. Mendes – Clube da Família 

 Ana Teresa C. Galasso – Semasa/ DAF 

 Magner Dantas – Semasa  

 Rodrigo Nogueira B. R. Matos – Semasa/ DAF  

 Carla Adriana Basseto Silva – Semasa/ CAJ 

 Nome ilegível 

 Rosana K. Crochi – Semasa DAF/GC 

 Eliana B. Pereira – Semasa GACE 

 Karin Finco – Semasa/ GCA  

 Debora Mª Duarte Stefanelli – Semasa/ DGA 

 Viviane Raymundi – Semasa/ CCS 

 Elena M. Rezende – Semasa/ SUP  

 Sandro Nicodemo – Coletivo NASA 

 Julio Bastos – SE/PMSA 

 Shirley Jurasla – Coletivo NASA 

 Daniela V. Martin – DGA/ Semasa 
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PAUTA 
 
 

 Informes da plenária; 

 

 Informes da Secretaria Executiva:  

 

 Relatórios de Licenças Emitidas – Fevereiro de 2.016 

 

 Relatório de Multas Reincidentes – Fevereiro de 2.016 

 

 Proposições e questionamentos; 

 

 Aprovação da memória da reunião de 16/02/16; 

 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais;  

 

 Pautas:  

 

 Apresentação Clube da Família do Parque Represa Billings (Pq. 

Andreense) 

 

 Projeto de Lei – substituição Lei nº 7733/98 
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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. 
 

 Priscila de Oliveira (SGRNPPA) informou que no sábado dia 12/03, foi 

publicado o decreto que aprova o loteamento Parque Represa Billings II 
e III no Parque Andreense. Ressaltou que é um passo muito importante 
pra nós e essa semana será dada a entrada do pedido de registro no 
cartório. Era uma obrigação do loteador, mas não era feita. O município 
assumiu.  
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) comentou que é uma grande 
vitória. 
 

 A plenária aplaudiu. 
 
 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) lembrou que foi encaminhado a 
todos os conselheiros o ofício protocolado sobre a APA – Chácara da 
Baronesa. Informou que ainda possui algumas pendências, mas foi 
uma grande conquista do Conselho. Comentou que o mesmo material 
foi encaminhado ao Ministério Público, Câmara de Compensação e ao 
Gabinete do Prefeito do Estado de São Paulo. 
 

 Sarah K. Bryce (MDDF) informou que a próxima reunião do Conselho de 
Orientação do Parque (Chácara da Baronesa) é dia 30/03 às 10h. Todos 
estão convidados. Ressaltou a importância da participação da sociedade 
civil. 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) solicitou a indicação de um 
membro da sociedade civil para compor a Comissão Auxiliar de 
Avaliação de Projetos – Edital Fumgesan 2016. 

 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) lembrou que o prazo para 
recebimento de projetos encerra dia 31/03. 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) perguntou quem tem interesse em 
participar. 
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 Carolina Schers de Góes (Instituto Acqua) se candidatou. 
 

 A plenária não fez objeção. 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) informou que o relatório das 
licenças emitidas e o relatório de multas por reincidência de 
fevereiro/2016 foram enviados por e-mail aos conselheiros. 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) comentou que o material sobre o 
Dia Mundial da Água (22/03), que foi assunto na última reunião do 
Conselho, foi feito internamente pelo Semasa, não foi utilizado recurso 
do Fumgesan. Disponibilizou a todos os conselheiros/ convidados e 
informou que no verso do folder contém informações (breve divulgação) 
sobre o Comugesan e o Fumgesan. 

 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 

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

 Luiz Afonso Vaz de Figueiredo (FSA) perguntou sobre a quantidade de 
inscritos em relação ao prazo de entrega de projetos do Fumgesan. 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) informou que até o momento 16 
entidades retiraram o edital, o que não significa que todos 
apresentarão projetos. 

 
 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) solicitou dispensa da leitura da 
memória da reunião de 16/02/16 uma vez que todos receberam com 
antecedência.  
 

 Daniela Vieira Martin (DGA/SEMASA) informou que a conselheira 
Sarah K. Bryce (MDDF) solicitou a correção na fala do Presidente 
Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) em relação ao muro do Conjunto 
Prestes Maia (Informes da Plenária), onde foi afirmado que o muro será 
feito e não consta na memória. 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) confirmou que o Prefeito 
garantiu que vai fazer o muro neste ano, só não sabe quando 

exatamente. 

 

 A memória foi aprovada com a correção. 
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APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GT – GRUPO DE TRABALHO 
PROCESSOS E INFRAÇÕES AMBIENTAIS 
 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/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: 

 
248/2015, 42952/2015, 414/2006, 485/2013, 75/2015, 557/2015, 
1892/2001, 338/2015, 787/2008. 
 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 
 

 
PAUTA 
 
APRESENTAÇÃO CLUBE DA FAMÍLIA DO PARQUE REPRESA BILLINGS 
(PARQUE ANDREENSE) 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) convidou Olga Ferreira Mendes 

(Clube da Família) para a apresentação. 

 

 Olga Ferreira Mendes (Clube da Família) informou que a instituição tem 

aproximadamente 19 anos de criação. Nasceu para dar assistência aos 

moradores da região.  

 

 Atualmente, possui quatro projetos grandes em andamento: 

 

 Viva Leite –12 anos de existência, atendendo 200 famílias;  

 Bazar Permanente – aceita doações e entrega móveis, agasalhos etc. 

para a comunidade gratuitamente. Boa parte das doações vem de 

uma parceria de 10 anos com a Prefeitura;  

 Biblioteca Comunitária – Parceria com a Coop. Ano passado encheu 

de água, perdeu uma boa parte dos livros e atualmente está 

fechada.  

 Cesta de Complemento Nutricional – Parceria com a 

Prefeitura/Banco de Alimentos. 

 

 Informou que vai ser inaugurada a creche da região. Antes não existia e 

o Clube da Família criou uma escolinha para cuidar das crianças 

enquanto as mães trabalhavam. A escola foi desfeita, pois a pessoa que 

cuidava das crianças faleceu devido a um acidente. 

 

 Explicou que o Estatuto foi reformado recentemente para poder atuar 

na questão ambiental.  



 

 7 
 

 

 Informou que todas as pessoas que vão à entidade tem o compromisso 

de cuidar da sua calçada. O termo de compromisso é assinado a cada 

dois anos. Comentou que o bairro é muito limpo. 

 

 Disponibilizou um folder que conta um pouco da história da entidade. 

 

 Comentou sobre os recursos que são captados e no próximo domingo 

será feita a Páscoa para 420 crianças. 

 

PROJETO DE LEI – SUBSTITUIÇÃO LEI Nº 7733/98 
 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) informou que a pauta é sobre a 

substituição, revisão, adequação da nossa lei ambiental. Essa lei é de 

1998, desde então, aconteceram muitas mudanças. Explicou que 

discutir uma lei ponto a ponto não avança. Lembrou que a minuta foi 

encaminhada a todos os conselheiros e propôs que sejam verificadas 

por entidade as sugestões enviadas. 

 

 Sebastião Vaz Junior (SUP/SEMASA) convidou Debora Mª Duarte 

Stefanelli (DGA/SEMASA) para apresentar as questões pendentes, 

ultrapassadas que necessitavam de mudanças. 

 

 Debora Mª Duarte Stefanelli (DGA/SEMASA) explicou que fez uma 

apresentação pra chegar até onde os técnicos do Semasa discutiram. 

 

 Informou que a lei municipal 7733/1998: 

 

 A versão original foi pensada para o Departamento de Gestão 

Ambiental do Semasa 

 Traz no conteúdo erros de competência, como acidentes químicos e 

análise de EIA/RIMA 

 Não havia expertise sobre o trabalho de gestão ambiental na cidade 

 A lei que criou o DGA foi sequencial (lei 7732/98) 

 

 Explicou que: 

 

 A Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental necessitava 

de análise e avaliação para verificar se alterávamos ou revogávamos 

 A simples revisão e atualização - significativas mudanças legais, já 

era fato 
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 Mudança na estrutura do SEMASA – DRS e DDC, não estão 

inseridos 

 A proposta inicial de “lei de gestão ambiental” transformou-se 

através de inúmeras leis e emendas 

 

 Apontou as necessidades da revisão: 

 

 Lei 7733 de 14/10/1998 – 18 anos! 

 Várias alterações, inserções e exclusões; 

 Falta de legislação para DRS e DDC; 

 

E na legislação federal (o que falta na 7733): 

 

 Lei de Crimes Ambientais (9605/98); 

 Política Nacional de Ed. Ambiental(9795/99); 

 SNUC(9985/00); 

 Lei da Mata Atlântica(11428/06); 

 Política Nacional de Saneamento Básico(11445/07); 

 Novo Código Florestal(12651/12); 

 Plano Nacional de Resíduos Sólidos(12305/10); 

 Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (12598/15); 

 

 

 
 

 Comentou o que teve de ser feito: 
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 Avaliar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental à luz 

das mudanças legais, institucionais e socioeconômicas dos últimos 

18 anos; 

 Incorporar as diversas leis e emendas realizadas ao longo deste 

período; 

 Adequar às demais legislações vigentes (federais, estaduais e 

municipais posteriores; 

 Estabelecer regramento para a correta operação dos serviços de 

saneamento ambiental no município; 

 Definir novos horizontes e parâmetros para inovações propostas. 

 

 Sobre a formação do grupo, informou: 

 

Formado através da portaria da Superintendência n.º 352 de 25 de 

julho de 2014, com participação de técnicos de todas as áreas do 

SEMASA e SGRNPPA:  

 

Coordenadoria de Assuntos Jurídicos; 

Departamento de Gestão Ambiental; 

Departamento de Resíduos Sólidos; 

Departamento de Defesa Civil; 

Departamento de Planejamento de Obras; 

Departamento Administrativo Financeiro; 

Superintendência; 

Departamento de Meio Ambiente (SGRNPPA). 

 

Reuniões semanais até Novembro de 2015. 

 

 Novidades da proposta: 

 

 Trazer todas as necessidades para uma única lei; 

 Equiparar a realidade e a legalidade; 

 Excluir atributos que não são realizados pelo município e incluir o 

que estava faltando; 

 Trazer uma dinâmica atualizada; 

 Inserir a SGRNPPA nas diretrizes da lei; 

 Inserir o DRS e a DDC, atualizar os demais departamentos. 

 

 A minuta foi projetada, foram feitos os destaques (em amarelo) nos itens 

que surgiram dúvidas/contribuições por nome/entidade e a plenária 

discutiu cada uma. (Anexo 1 – Propostas do Comugesan) 
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 Debora Mª Duarte Stefanelli (DGA/SEMASA) informou as pendências 

para a próxima reunião do Conselho (19/04): 

 

 Guilherme Solci Madeira (UFABC) – Encaminhar sugestão de texto 

do artigo 8º; 

 Daniela Vieira Martin (DGA/SEMASA) – Encaminhar histórico de 

preenchimento das cadeiras do Comugesan. 

 

 Carlos Pedro Bastos (DGA/SEMASA) solicitou que novas sugestões que 

serão apresentadas na próxima reunião sejam encaminhadas por e-mail 

(deborads@semasa.sp.gov.br) até o dia 30/03. 

 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

 Justificaram ausência nesta reunião: Associação dos Aposentados, 
AEASA e Oito Elementos. 
 
 

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 

mailto:deborads@semasa.sp.gov.br

