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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA (10/2018)  
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 
Santo André, 27 de novembro de 2018. 
 

 
PARTICIPANTES 
 
 
Poder Público: 

 

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

 Guilherme Rodrigues de Oliveira – representante titular da Secretaria 
de Meio Ambiente (PSA) 

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

 Sérgio Bombachini – representante titular do Departamento de 

Planejamento e Obras (SEMASA) 

 Eudes Farina Grandolpho – representante suplente do Departamento de 

Resíduos Sólidos (SEMASA) 

 Maria Cristina Ferreira Braga Ruiz – representante suplente da 

Coordenadoria de Assuntos Jurídicos (SEMASA) 

 Marci Carmen Guazzelli – representante titular da Coordenadoria de 

Comunicação Social (SEMASA) 

 João Aparecido Mendes – representante titular da Gerência de 

Educação e Mobilização Ambiental/DGA (SEMASA) 

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

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

 Décio Alves da Silva Junior – representante titular da Secretaria de 

Gestão Financeira (PSA) 
 

 
Sociedade Civil: 
 

 Olga Ferreira Mendes – representante titular do Clube da Família do 

Parque Andreense 

 João Martins Ferro – representante titular da Associação dos 

Aposentados do ABCDMRPRGS 

 Maria Angélica R. Gabricio – representante titular da CLASA 

 Viviane Pereira Alves – representante titular do MDV 
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 Ivone de Arruda Carvalho – representante suplente do MDV 

 Regina Maria S. F. de Figueiredo – representante suplente da AEASA 

 Tatiane Araújo de Jesus – representante titular da UFABC 

 Ivone de Fatima Gibim Teixeira – representante titular do SindusCon-
SP 

 
 
Convidados: 
 

 Ari Xavier – CLCG 

 Jose Augusto Pires de Abreu – AEASA 

 Jaime de O. Batista – Sindserv Santo André 

 Edir Linhares – Munícipe 

 Carolina Vidal Feijo Fazolo – OAB/SP 

 Irene Grasson P. S. Viola – OAB/S. André 

 Helton Alves da Costa – SEESP/ABC 

 Sarah Bryce – MDDF 

 Josenilda Silva – MDDF 

 Dimitri Auad – MDV 

 Virgilio A. Farias – MDV 

 Julio Bastos – MDV 

 Rogério Peixoto – CADES-CA 

 Claudio Milz – MDV 

 Roberto C. Sallai – Fund. Santo André 

 Marta Angela Marcondes – USCS 

 Sérgio Pompéia – CLCG 

 Fernando Duarte – CLCG 

 Valdinete Maria Matos – MDV 

 Raphael A. M. Pedro – UFABC/Semasa 

 Daniela S. G. Milanes – Semasa 
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PAUTA 
 
 

 Informes da Plenária; 

 

 

 Informes da Secretaria Executiva: 
 

 Relatório de Multas Reincidentes – outubro de 2018; 
 

 Relatório de Licenças Emitidas – outubro de 2018. 
 
 

 Aprovação da memória da reunião de 23/10/2018; 
 
 

 Aprovação dos relatórios do GT – Infrações e Processos Ambientais; 
 
 

 Aprovação dos relatórios do GTA – Grupo Técnico-Administrativo; 
 

 

 Proposições e questionamentos; 
 

 

 Pautas: 

 
 Eleições Comugesan – Mandato 2019/2020; 

 

 Apresentação do Projeto do Centro Logístico Campo Grande. 
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ABERTURA 
  
   

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) abriu e presidiu a plenária. 

 

 
INFORMES 
 
 
INFORMES DA PLENÁRIA 

 

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

 

 Viviane Pereira Alves (MDV) comunicou que em março entraram com 
uma solicitação para discutir a questão do Centro Logístico no 

Conselho e que não foi atendida. Informou que se espanta pelo tema 
entrar neste momento e ser apresentado pelo empreendedor, sem que 
isso fosse discutido dentro do Conselho. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) acrescentou que em junho em 

Paranapiacaba, onde foi discutido o assunto, ficou acordado que o 
Semasa iria analisar o EIA/RIMA e depois encaminhar para os 

conselheiros analisarem. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) observou que a análise do 

EIA/RIMA foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente e que o licenciador 
não é o Semasa, é a CETESB. Informou que na época em que foi 
solicitada essa discussão, eles ainda não tinham analisado e que agora 
foi uma solicitação da própria Secretaria de Meio Ambiente. A proposta 

é que os conselheiros conheçam a visão do empreendedor. 

 

 Viviane Pereira Alves (MDV) disse que foi pedido, enquanto 
conselheiros, uma discussão interna de acordo com o parecer da 

Prefeitura. Questionou porque esse parecer não veio para o Conselho, 
foi direto para o empreendedor, e estão reunidos para ouvir o 
empreendedor e não os conselheiros. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) respondeu que não sabe 

quando foi entregue o parecer. 
 

 Viviane Pereira Alves (MDV) informou que tem esse relatório e que 
passou pelo DGA também. 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) esclareceu que 
encaminharam um parecer que passou pelo DGA, por conta do 
processo que veio via Semasa, mas que o parecer final foi feito pela 
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Secretaria. Informou que podem marcar uma extraordinária, antes da 
audiência pública, para apresentar o parecer da Prefeitura. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) perguntou se o parecer e os técnicos 

são do Semasa. 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) respondeu que o parecer e os 
técnicos são da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. 
 

 Viviane Pereira Alves (MDV) informou que tem um parecer do DGA que 
foi encaminhado para a Secretaria e esse parecer aponta várias 
irregularidades. Queriam ter acesso ao da prefeitura, que inclusive foi 

uma promessa desde o workshop em Paranapiacaba. Reforçou que o 
Conselho é consultivo e deliberativo e que isto não está sendo 
respeitado. 
 
 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que os relatórios 

das licenças emitidas e de multas por reincidência de outubro de 2018 
foram enviados por e-mail aos conselheiros. 

 
 

PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 
 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) perguntou se há alguma 

proposição ou questionamento. 
 

 A plenária não se manifestou. 

 
 
APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

 

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

da memória da reunião de 23 de outubro de 2018, uma vez que todos 
receberam com antecedência e perguntou se a plenária tem alguma 
consideração. 
 

 A plenária aprovou a memória da reunião de 23 de outubro de 2018. 

 
 

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO GT – GRUPO DE TRABALHO 

INFRAÇÕES E PROCESSOS AMBIENTAIS 
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 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) 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: 

436/2014, 515/2016, 43678/2017, 178/2008, 609/2013, 389/2016, 

95/2015, 496/2018, 109/2018, 37361/2017, 23417/2018, 
22207/2017 e 35278/2016. 
 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 

 
 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO GTA – GRUPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 
 
 

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

dos relatórios do GTA, uma vez que todos receberam com antecedência. 
 

 A plenária aprovou as decisões do grupo com relação aos processos: 

2708/2018, 2709/2018, 2710/2018 e 2711/2018. 
 

 Os relatórios serão anexados aos respectivos processos. 

 
 

PAUTAS 

 
 
ELEIÇÕES COMUGESAN – MANDATO 2019/2020 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) convidou Daniela S. G. 

Milanes (Enc. de Atividades do Comugesan) para apresentar as 

entidades. 
 

 Daniela S. G. Milanes (DGA/SEMASA) informou que 14 entidades se 
inscreveram e que as 14 foram habilitadas. 

 

 Apresentou as entidades: 
 

Organizações da Sociedade Civil (2 inscrições) 
 Casa Lions de Adolescentes de Santo André – CLASA 
 Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos 

Habitacionais de Santo André – MDDF 
 

Associações Ligadas ao Comércio/ Indústria e Serviços (3 
inscrições) 

 Associação Comercial e Industrial de Santo André – ACISA 
 Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da 

Região do Grande ABCDMRPRGS 
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 Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas 
no Estado de São Paulo – SindusCon-SP 
 
Sindicato de Trabalhadores (3 inscrições) 

 Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP 
 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André – 

Sindserv Santo André 
 Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nas Indústrias 

Químicas, Petroquímicas, Farmacêuticas, Tintas e Vernizes, 

Plásticas, Resinas Sintéticas e Explosivos do ABCD, Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra 
 
Profissionais Liberais (2 inscrições) 

 Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santo André – AEASA 

 OAB – 38ª Subseção de Santo André 
 
Instituições de Ensino e/ou Pesquisa (2 inscrições) 

 Fundação Santo André – FSA 
 Universidade Federal do ABC – UFABC  

 
Associações e Organizações Não Governamentais 
Ambientalistas (1 inscrição) 

 Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC – MDV 
 

Representantes dos Moradores de APRM – Pq. Miami, Jd. 
Riviera e Recreio da Borda do Campo (1 inscrição) 

 Clube da Família do Parque Andreense 
 

 Explicou que a Comissão Eleitoral analisou a documentação, que as 

entidades foram habilitadas e por serem 14 vagas e 14 entidades 
inscritas e habilitadas, estão automaticamente eleitas. 

 

 Observou que a 15ª vaga é para o Conselho Municipal de 
Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense e é indicação do 

referido conselho. Já foi encaminhado ofício para o conselho e aguarda 
a indicação dos membros. 
 

 Informou que a posse dos novos conselheiros será no dia 19 de fevereiro 

de 2019. 
 
  
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO LOGÍSTICO CAMPO GRANDE 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) convidou Ari Xavier e Sérgio 

Pompéia para a apresentação. 
 

 Ari Xavier (CLCG) informou que faria uma rápida apresentação do 

empreendimento e que o Sérgio faria uma apresentação sobre o 
EIA/RIMA do empreendimento. 
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 Comentou que o projeto está alinhado com a política estadual de 
transporte que tem por meta direcionar o transporte na macrometrópole 

de São Paulo, que envolve os quatro principais municípios (Santos, São 
José dos Campos, Campinas e Sorocaba) e levando essa demanda para 
um uso mais ferroviário. Trata-se de uma plataforma logística de 

triagem e distribuição. 

 

 Falou sobre a área total, a área de compensação ambiental e a área de 
intervenção: 

 Área total: 467,70 ha; 
 Compensação interna – 367,4 ha (80% do total/dentro das 

próprias glebas); 
 Compensação externa – 109,7 ha (área externa); 
 Intervenção – 96,2 ha (máx. potencial construtivo – 31,5 ha). 

 

 Apresentou o contexto ferroviário e a localização do empreendimento: 

 
 

 
 

 Explicou sobre a infraestrutura de operação do pátio: 
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 Informou as fases de implantação do projeto que será gradual (início 
previsto – 2020 / término – 2025): 

 Área da Gleba A – 89,4 ha 
Área de intervenção – 11,5 ha 
Área construída – 4,065 ha (40.065 m²) 
Postos de trabalho – 180 

 Área da Gleba C – 288,10 ha (inclui C2 – Núcleo de Apoio) 

Área de intervenção – 45,15 ha 
Área construída – 10,39 ha (103.868 m²) 
Postos de trabalho acumulados – 720 

 Área da Gleba Rio Pequeno – 90,2 ha 
Área de intervenção – 39,5 ha 

Área construída – 17,12 ha (171.240 m²) 
Postos de trabalho total – 1.200 

 

 Finalizou falando da importância do CLCG: 

 Finanças Locais 
 Ampliação da arrecadação no município: estimativa de R$ 35 

milhões/ano e R$ 30 milhões em função das obras; 
 Novos postos de trabalho: estimativa de 1.200 postos de 

trabalho diretos. 
 Ambiental 

 Investimento no monitoramento e preservação – todas as 
nascentes e APPs preservadas e protegidas: 80% da 
propriedade para preservação do ambiente natural local 

existente; 
 Investimento para recuperação e preservação de outras áreas 

com vegetação nativa: 109,7 ha – a serem definidos pelo 
órgão ambiental, a partir da consulta aos órgãos públicos e à 
sociedade civil. Absorção de parte da demanda rodoviária 

futura, de forma a reduzir as emissões na atmosfera. 
 Apoio indireto as ações da Agenda 2.030 – ONU – Objetivos 
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 Objetivo 8 – Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos; 

 Objetivo 15 – Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade. 

 Logística  

 Reduzir a dependência da logística ao transporte rodoviário; 
 Ampliar o transporte de carga via ferrovia; 
 Alinhado com o planejamento de logística do estado e da 

região metropolitana. 
 

 Sérgio Pompéia (CLCG) apresentou o processo de licenciamento e a fase 
atual do projeto: 

 
 

 Informou que o projeto será constituído ao longo do trecho do pátio 

ferroviário de forma dispersa e em fases, em decorrência de um estudo 

prévio que definiu as diretrizes ambientais para o projeto. 
 

 Falou sobre os aspectos históricos da região devido à existência da 

linha ferroviária e sobre os locais das construções: 
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 Explicou os principais efeitos da implantação e operação do CLCG com 
relação ao clima e águas: não reduzirá a quantidade de chuvas na 

região; não haverá interferências em nascentes; não afetará a 
quantidade das águas que vão para a Billings; previsão de impacto zero 
no escoamento superficial; não aumentará a erosão e o assoreamento 

das nascentes e riachos da região; não poluirá as águas da região. 

Comentou sobre o tratamento de efluentes, geração de resíduos e 
compensações ambientais. 
 

 Esclareceu sobre os principais efeitos com relação à vegetação, 

biodiversidade e paisagem: cobertura vegetal; resgate de plantas raras; 
supressão da vegetação restrita à área necessária; limpeza do terreno; 
impacto da perda de cobertura vegetal – 20% de alteração em uma 
região é um valor perfeitamente razoável para que não se altere suas 

funções ecológicas; ações para proteger a vegetação; afugentamento dos 
animais para as áreas de reserva florestal; realocação dos animais com 
menor capacidade de locomoção; redução de habitats; proteção, 
conservação e manejo da fauna nas áreas de reserva; deslocamento da 
fauna pelas matas e unidades de conservação; programa de resgate e 

proteção da fauna. Falou porque os efeitos são toleráveis sobre a 
vegetação e a fauna, que a primeira fase do projeto será a de criação de 
todas as reservas e que o CLCG não vai atrair gente para a região e 
aumentar a ocupação de áreas de proteção. 
 

 Comentou sobre os principais efeitos na socioeconomia e tráfego: 
atividade essencialmente ferroviária; não haverá filas de caminhões na 
SP-122 e em Paranapiacaba; não será permitido que qualquer 

caminhão saia do centro logístico, pois o centro logístico é fechado e 
não tem porque um caminhão entrar na estrada e ir para 
Paranapiacaba, isso é proibido; não interfere nas áreas tombadas, já 
teve os pareceres do IPHAN, CONDEPHAAT e COMDEPHAAPASA que 

estão no processo de licenciamento devidamente anexados; gerará 

empregos; não interferirá diretamente nos atrativos turísticos; o projeto 
é sustentável e poderá ter uma função educativa na divulgação das 
tecnologias utilizadas para proteger o ambiente; as áreas de reserva 
poderão ter trilhas e visitação; o comércio e os serviços em 
Paranapiacaba ficarão menos dependentes dos finais de semana e 

feriados; poderá contribuir para o turismo em Paranapiacaba. 
 

 Com relação ao cumprimento dos compromissos pelo CLCG, informou 

que: todos os compromissos serão exigidos nas licenças ambientais 
emitidas pela CETESB; a comunidade local poderá acompanhar e 
fiscalizar todas as obras e programas ambientais por um Painel 
Comunitário; o empreendimento será implantado em três fases, sendo 

que antes da implantação ocorrerá a criação da reserva; se as 
exigências e compromissos não forem atendidos não serão dadas as 
licenças das fases 2 e 3; tudo será fiscalizado pela CETESB e pela 
comunidade. 
 



 

 12 
 

 Apresentou a conclusão do EIA, considerando: plena conformidade 
legal; atividade não poluente; baixa atratividade de população; medidas 

de proteção das águas superficiais (caixas separadoras de óleo e 
decantação de sólidos); balanço de solo equilibrado (não requer caixa de 
empréstimo nem bota-fora externos); controle do escoamento superficial 

reduzindo inundações, erosão e assoreamento; medidas de proteção da 

paisagem (telhados verdes e cortinas vegetais); ações de proteção da 
flora e da fauna; medidas de compensação da supressão vegetal em 
área superior à de supressão; criação de reserva de mata atlântica em 
área 4 vezes maior que a de ocupação; geração de empregos compatíveis 
com o perfil da população local; aumento da arrecadação de impostos 

municipais; aumento da atividade econômica com reflexos positivos 
para comércio e serviços locais; programas de redução dos impactos 
sobre o tráfego; a implantação do empreendimento em 3 fases com 
emissão de licenças específicas; os benefícios gerados pela ampliação do 
uso do modal ferroviário no transporte de cargas; e a importância 

estratégica do projeto para a rede logística e o desenvolvimento 
econômico do estado de São Paulo. Finalizou concluindo que o CLCG é 
ambientalmente viável, condicionado à implantação dos Programas 
Ambientais e das recomendações que forem feitas ao longo do processo 
de licenciamento. 

 

 Viviane Pereira Alves (MDV) pediu explicação sobre a recomendação da 
CETESB referente ao sistema de infiltração e onde será feito. 

 

 Fernando Duarte (CLCG) informou que as duas alternativas eram o 
lançamento em corpo d’água e transportar o esgoto para a área da 

Solvay que já tem uma estação. Ouve uma conversa com o pessoal da 
CETESB e, pela fragilidade do lugar, a CETESB pediu que fosse feita 
infiltração. Observou que a vazão é baixa e mostrou a área escolhida. 
 

 Marta Angela Marcondes (convidada – USCS) comentou que leu outros 

estudos de infiltração de esgoto, principalmente em uma área tão frágil 
como essa, e todos são negativos. 

 

 Fernando Duarte (CLCG) disse que concorda que se trata de uma área 
frágil, mas será construída uma rede de tubulações perfuradas e 

enterradas. Esse esgoto escorre e infiltra, não tem acúmulo. 
 

 Marta Angela Marcondes (convidada – USCS) observou que toda a área 

é classe especial, não é classe dois. 
 

 Fernando Duarte (CLCG) disse que é uma controvérsia com a própria 

CETESB e que estão usando os dados, as informações e as solicitações 
deles. 
 

 Tatiane Araújo de Jesus (UFABC) perguntou qual é o processo de 

tratamento. 
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 Fernando Duarte (CLCG) respondeu que o processo que estão prevendo 
é o biológico, que combina o sistema anaeróbio seguido de aeróbio. 

 

 Tatiane Araújo de Jesus (UFABC) disse que então não remove fósforo. 

 

 Helton Alves da Costa (convidado – SEESP/ABC) questionou o tipo de 
esgoto. 

 

 Fernando Duarte (CLCG) informou que está falando de esgoto 
doméstico, proveniente de banheiro e cozinha, e que não é esgoto 

sanitário. 
 

 Marta Angela Marcondes (convidada – USCS) comentou que com toda 

essa movimentação de caminhões haverá obviamente óleo. 
 

 Fernando Duarte (CLCG) disse que lavagem de piso não vai para esgoto 

e que isso é drenagem. Explicou que o tratamento biológico remove 
matéria orgânica, que a remoção de nitrogênio e fósforo é exigência da 
CETESB e havendo a exigência de remoção irão fazer. No caso, o que 
obviamente a CETESB vai pedir é a remoção de nitrogênio, e o fósforo 

possivelmente, pois nem sempre eles exigem a remoção. Essa exigência 
ela só vai fazer no projeto da licença de instalação, ela não faz antes e 
são situações perfeitamente atendíveis. 
 

 Virgilio A. Farias (convidado – MDV) informou que encaminharam ofício 

para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente pedindo a suspensão das 
audiências e percebe que tanto a CETESB quanto o empreendedor 
estão querendo impor o empreendimento. O prefeito da cidade 

encaminhou um projeto de lei para a câmara fundamentando 
tecnicamente do ponto de vista jurídico que o empreendimento é 
incompatível com os objetivos do plano diretor da cidade e pede a 

revogação de uma emenda aprovada na gestão passada. Destacou que 
escutou o Sérgio falar que tem um monte de pareceres favoráveis, 

inclusive do COMDEPHAAPASA, e o que existe é uma mensagem 
interna da prefeitura, da Secretaria de Cultura ao conselho, colocando 
informações para que o conselho venha a decidir sobre o assunto e que 
não é a posição do COMDEPHAAPASA. Falou sobre os autos da ação 

que tramita no fórum e que eles conseguiram autorizar através do 
tribunal de justiça as audiências públicas com a condição de que tanto 
Santo André quanto a autoridade ambiental estadual façam uma 
análise minuciosa dos pareceres e documentos. Questionou se o IPHAN 
e o Comugesan já emitiram um parecer conclusivo sobre o 

empreendimento e contestou a afirmação de que existem todos os 
pareces. Disse que a sociedade precisa desses pareces para saber a 
posição do empreendedor, do estado e dos outros entes públicos com 
relação ao empreendimento. Reforçou que não tem um documento 
deliberado pelo Comugesan e que então não existem todos os pareceres 

aprovando esse empreendimento. Informou que não era necessária essa 
reunião, a menos que depois que o Comugesan analisasse o parecer 



 

 14 
 

técnico do Semasa com relação ao empreendimento, o Conselho 
entendesse que deveria ter aqui a explicação do empreendedor. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) falou sobre a solicitação feita em 

março do parecer técnico do município que não foi apresentado para o 

Conselho, que estão pulando etapas e sobre a posição da CETESB de 

dar recomendação para o empreendedor. 
 

 Sérgio Pompéia (CLCG) informou que no processo de licenciamento 

chegam as manifestações técnicas, que o trabalho deles é avaliar os 
impactos, analisar tecnicamente e procurar a melhor solução de 
projeto. Observou que os conselheiros têm razão, isso precisa ser 
apresentado na audiência pública e faz parte de um processo. A 
CETESB só vai se manifestar depois que receber todas as manifestações 

e contribuições da audiência pública. 
 

 Marta Angela Marcondes (convidada – USCS) falou da importância da 

região, que não existe compensação ambiental para uma área como 
essa e que o empreendimento vai acabar com a região de 
Paranapiacaba. 
 

 A plenária debateu o assunto. 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que será 

encaminhado o parecer técnico para os conselheiros e verificará a 
possibilidade de se reunirem antes da audiência pública. 

 
 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: SUP, GCA/GEPLAN, SMSU, 

ACISA, OAB, Sindicato dos Químicos, FSA e MDDF. 
 
 

ENCERRAMENTO 
 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (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: 
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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 


