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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (08/2020) 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 

Santo André, 29 de setembro de 2020. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 

Poder Público: 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich – presidente e representante titular da 
Superintendência do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de 
Santo André (SEMASA) 

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

 José Rogerio Moreira Santana – representante suplente do 
Departamento de Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Carla Adriana Basseto da Silva – representante titular 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) 

 Agnes Cristina de Freitas – representante suplente 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 – representante titular da Secretaria de 
Educação (PSA) 

 Regina Celia Aparecido Done – representante titular da Secretaria de 
Gestão Financeira (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) 

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

 Rafael Antonio Teixeira das Neves – representante titular do 

Departamento de Proteção e Defesa Civil/SSC (PSA) 
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Sociedade Civil: 
 

 Luis Antonio Sampaio da Cruz – representante titular da ACISA 

 José Augusto Pires de Abreu – representante titular da AEASA 

 Valdinete Maria Matos – representante titular do Clube da Família do 
Parque Andreense 

 Josenilda Maria da Silva – representante titular do MDDF 

 Carolina Estefano – representante suplente do MDDF 

 Ivone de Arruda Carvalho – representante titular do MDV 

 Irene Grasson P. de Souza Viola – representante titular da OAB 

 Luana Gomes Lima – representante titular da SEESP 

 Jaime de Oliveira Batista – representante titular do SINDSERV SANTO 
ANDRÉ 

 Ricardo Hideo Taniwaki – representante titular da UFABC 
 
 
Convidados: 
 

 Davi Augusto Vieira – Semasa  

 Adriana Santos de Jesus – Convidada  

 Junior Campion – Convidado  

 Denise Gonçalves Fávaro Leone – Semasa  

 Felipe (Comissão Guaraciaba) – Convidado  

 Marialice M. Bugaiar – SMSU/PSA  

 Raquel Varela – Convidada 

 Sandro Nicodemo - Convidado 
 
 
PAUTA 
 
 

 Informes da Plenária; 
 

 Informes da Secretaria Executiva: 
 

 Retomada das reuniões presenciais do GT de Infrações e Processos 
Ambientais; 

 
 Indicação de um novo membro da sociedade civil para composição da 

Comissão de Pauta, devido à saída do conselheiro Helton (SEESP). 
 

 Aprovação da memória da reunião virtual de 25/08/2020; 
 

 Proposições e questionamentos; 
 

 Pauta: 

 
 Apresentação da proposta de implantação do Parque Guaraciaba; 
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 Alteração de calendário do Processo Eleitoral – Comugesan. 

 
 
ABERTURA 
    

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) abriu e presidiu a 
plenária. Informou que o Semasa recebeu um ofício do MDV solicitando 
a anulação da reunião virtual realizada em 25/08/2020. Diante disso, 
comentou que, para tratar do assunto formalmente, foi aberto o 
processo administrativo nº 879/2020, que está sendo acompanhado 
pela Coordenadoria de Assuntos Jurídicos da autarquia. Ao término da 
análise jurídica, salientou que repassará todas as informações 
apuradas aos conselheiros, a fim de verificar as providências a serem 
adotadas. 

 

 Informou que o Semasa também recebeu um ofício do Movimento SOS 
Cassaquera contendo questionamentos acerca da canalização do 
Córrego Cassaquera, que, segundo Ricardo, foi repassado à área 
responsável para que seja respondido. Comprometeu-se a encaminhar 
futuramente a todos os conselheiros a manifestação do Semasa em 
relação ao caso. 

 
 
INFORMES 
 
 
INFORMES DA PLENÁRIA 

 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) abriu espaço para os 
informes da plenária. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) disse que na presente data havia sido 
divulgado um edital no jornal Diário do Grande ABC a respeito da PPP 
(Parceria Público-Privada) voltada ao tratamento de resíduos sólidos. 

Ressaltou que para haver continuidade do plano é necessário que o 
Comugesan discuta as propostas apresentadas.  
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) informou que os estudos 
relacionados à PPP já foram iniciados pela empresa Peralta. Comentou 
que a fase de estudos possui cinco etapas, contando com análise de 
viabilidade técnica e econômica pelo Poder Público. Complementou 
dizendo que atualmente a empresa Peralta se encontra na 3ª fase de 
estudos. Sugeriu que um especialista técnico transmita ao Comugesan 
todo o passo a passo necessário para implantação de uma PPP, no que 
tange à questão de resíduos sólidos. 
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 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) considerou importante a proposta de 
Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA), sugerindo que na 

próxima reunião ordinária do conselho seja feita uma apresentação 
detalhada sobre a PPP.    
 

 Ednilson Ferreira dos Santos (DRS/SEMASA) informou que foi 
incumbido de discutir com o conselho todo o detalhamento da PPP após 
a finalização da fase de estudos, pois, no momento, considerou que o 
Departamento de Resíduos Sólidos não possui informações suficientes 
para repassar aos conselheiros. Sugeriu, portanto, que o assunto da 
PPP seja retomado em uma oportunidade futura e incluído na pauta do 
Comugesan. 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) comentou que se os 
membros do conselho concordarem pode trazer um profissional 
gabaritado para apresentar o funcionamento de uma PPP. 
 
 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que desde o início 
da pandemia muitos processos ambientais permaneceram sem a 
análise e a deliberação do GT de Infrações e Processos Ambientas. Por 
este motivo, perguntou à plenária se há concordância em retomar as 
reuniões presenciais do grupo, uma vez que poucas pessoas participam 
dos encontros. Comentou que a próxima reunião do GT havia sido 
agendada para o dia 02/10/2020.  

 

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

manifestou-se a favor da proposição, considerando que o grupo é 
pequeno e que os protocolos sanitários contra a Covid-19 estão sendo 

devidamente cumpridos. Solicitou a possibilidade de reagendamento da 
data prevista para a próxima reunião. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) disse que o calendário 
permite a alteração da data.   
 

 Jaime de Oliveira Batista (SINDSERV) manifestou-se a favor da 
retomada das reuniões presenciais do GT, desde que observadas todas 
as medidas sanitárias contra a COVID-19. 
 

 A plenária aprovou a proposição.  
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 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que ocorreu no dia 
26/09/2020 a publicação dos resultados dos recursos do Edital nº 

01/2019 do FUMGESAN no jornal Diário do Grande ABC. A proposta 
aprovada foi a do MDDF – Movimento de Defesa dos Moradores em 
Núcleos Habitacionais de Santo André, que será apresentada ao 
Comugesan na próxima reunião ordinária (20/10/2020).  
 

 Comentou sobre o texto escrito no chat da reunião a respeito da Nota 
de Repúdio à não apreciação do projeto “Caravana das Águas de Santo 
André: uma expedição pelos afluentes do rio Tamanduateí”, elaborado 
pelo coletivo NASA. Informou que os projetos apreciados pelo 
Comugesan, conforme o Edital nº 01/2019, são os que recebem a 
aprovação prévia do grupo gestor do FUMGESAN.  
 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) solicitou indicação de um 
membro da sociedade civil para substituir o conselheiro Helton Alves da 
Costa (SEESP) na Comissão de Pauta. 
 

 Josenilda Maria da Silva (MDDF) aceitou substituí-lo.  
 
 

 
PROPOSIÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) perguntou se há alguma 
proposição ou questionamento. 

 
 

 A plenária não se manifestou. 
 
 

APROVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) solicitou dispensa da 
leitura da memória da reunião virtual de 25 de agosto de 2020, uma vez 
que todos receberam com antecedência e perguntou se a plenária tem 
alguma consideração. 
 

 A plenária aprovou a memória da reunião de 25 de agosto de 2020. 
 
 

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO GT – GRUPO DE TRABALHO 
INFRAÇÕES E PROCESSOS AMBIENTAIS 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) informou que, devido ao 
cancelamento da reunião programada para setembro, ocasionado pela 
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pandemia da COVID-19, não serão apresentados os relatórios do GT de 
Infrações e Processos Ambientais.  
 
 
 

PAUTA 
 
 
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL 2021/2022 - 

COMUGESAN 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que devido ao fato 
de não ter sido formada a Comissão Eleitoral na reunião virtual 
passada (25/08/2020), houve um comprometimento nas datas do 
processo eleitoral do mandato 2021/2022. Lembrou que a Comissão é 

composta por 2 membros do Poder Público (titular e suplente) e 4 
membros da Sociedade Civil (2 titulares e 2 suplentes). 

 

 Repassou todas as atribuições da Comissão Eleitoral, comentando 
sobre as sete incumbências registradas no Regimento Interno do 
conselho.  
 

 Apresentou à plenária três propostas distintas de calendário para que 
sejam cumpridas todas as etapas do processo eleitoral (quadro 
informativo abaixo): 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Etapas e prazos para o processo eleitoral ocorrer 
em 2020   

 

Propostas de alteração  
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 Ivone de Arruda Carvalho (MDV), considerando que a sessão de posse 

dos novos conselheiros a partir de março dificultaria o andamento do 

conselho, sugeriu que a votação ocorra ainda em dezembro, na última 

reunião ordinária prevista. Assim, o próximo mandato teria início já em 

fevereiro.  

 

 Valdinete Maria Matos (Clube da Família Pq. Andreense) concordou com 
a sugestão de Ivone de Arruda Carvalho (MDV).   
 

 Luis Antonio Sampaio da Cruz (ACISA) concordou com a terceira 

proposta de alteração do calendário (cor azul).  
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) reforçou a necessidade 
da escolha dos conselheiros da Sociedade Civil para formação da 
Comissão Eleitoral.  
 

 Jaime de Oliveira Batista (SINDSERV) colocou-se à disposição para 
participar pela Sociedade Civil da Comissão Eleitoral. Questionou se as 
reuniões da Comissão serão virtuais ou presenciais.  
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que seria 
importante que a primeira reunião fosse presencial, para facilitar a 
discussão e a elaboração do Edital do Processo Eleitoral. No entanto, 
deixou a critério dos membros da Comissão o modo como as reuniões 
serão organizadas e definidas, visto que o grupo é composto por poucas 
pessoas.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) comentou que a experiência de 
participar da Comissão Eleitoral do Comugesan é muito gratificante, e 
que, por isso, seria interessante que novas pessoas integrassem o 
grupo. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que Jaime de 
Oliveira Batista (SINDSERV) será um dos titulares da Comissão 
Eleitoral da sociedade civil. 
 

 Luana Gomes Lima (SEESP) manifestou interesse em participar da 

Comissão Eleitoral como segunda titular da sociedade civil.  
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 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que ficará na Comissão 
Eleitoral como suplente da sociedade civil. 

 

 José Augusto Pires de Abreu (AEASA) informou que será o segundo 
suplente da Comissão Eleitoral da sociedade civil. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que encaminhará 
por e-mail todas as orientações aos membros da Comissão para que os 
trabalhos se iniciem com brevidade.  
 

 Todos os membros da Comissão Eleitoral concordaram. 
 

 
 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 
GUARACIABA 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) informou que a 
implantação do Parque Guaraciaba está sendo feita pela equipe do 
Departamento de Manutenção de Áreas Verdes da Prefeitura de Santo 
André; 

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) informou que a ordem de 
início do projeto ocorreu em novembro de 2019. Explicou que o Parque 
Guaraciaba está localizado na Macrozona Urbana em Zona de 
Recuperação Ambiental. Esclareceu que em 2019 foi elaborada a 
proposta de revitalização do Parque Guaraciaba, e que, em dezembro do 
mesmo ano, houve um decreto direcionando todas as compensações 
ambientais do município à implantação desse projeto. Explicou que o 
projeto trará benefícios físicos e psicológicos à comunidade local.  
 

 Disse que o Parque Guaraciaba possui três zonas distintas: áreas 
passíveis de receber equipamentos para o lazer e plantio paisagístico; 
áreas de preservação e recomposição vegetal e área do lago. Informou 
que dentro dessas zonas serão criados os seguintes espaços: Posto de 
atendimento ao usuário do Parque; Sanitários públicos; 
Academia/Playground/Espaço Pet; Praça do Ciclista; Administração; 
Espaço livre para contemplação e eventos; Mirante e Posto da Guarda 
Municipal.  
 

 Salientou que toda a estrutura das instalações do Parque será em 
contêineres (Posto de atendimento; Posto da Guarda Civil Municipal, 
Sanitários; Sanitários públicos e Sede administrativa), baseada em 

critérios de sustentabilidade. Informou que os brinquedos utilizados 
nos Playgrounds foram todos produzidos pela Gerência de pré-
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fabricados e obras civis da SMSU/PSA, sendo que alguns contam com 
reaproveitamento de materiais extraídos de equipamentos não 
utilizados. Comentou que nas áreas de convivência criadas haverá 
possibilidade de realizar piqueniques e de utilizar redes para descanso. 
Segundo Rosimeire (SMSU/PSA), haverá 2 quadras poliesportivas e 1 
com gramado sintético. Haverá também uma ciclovia que permeará 
toda a extensão do Parque Guaraciaba, destinada a práticas de lazer e 
atividades físicas. Haverá espaços livres para contemplação da beleza 
cênica do Parque e para realização de eventos. Esclareceu que será 
construído um cercamento ao redor do lago para impedir o acesso pelos 
usuários. Além disso, haverá monitoramento constante da Guarda Civil 
Municipal.  
 

 Marialice M. Bugaiar (SMSU/PSA) em relação aos plantios realizados no 

Parque Guaraciaba, informou que foi introduzido o conceito de módulos 
de exemplares arbóreos nativos, que ficarão dispostos, principalmente, 
nas áreas de divisa, pois há uma grande incidência de invasões. 
Explicou que cada módulo é composto por um grupo de quarenta 
árvores de 15 espécies nativas (pioneiras, secundárias e clímax). 
Esclareceu que a escolha dos indivíduos arbóreos foi feita para atrair a 
fauna, contribuindo com o enriquecimento da beleza cênica do Parque. 
Comentou que todas as espécies plantadas foram previamente 
cadastradas e identificadas, explicando que as árvores que ficarão nas 
áreas de divisa não receberão tratamento paisagístico, visto que a 
intenção é criar um aspecto mais rústico, florestal.  

 
 Informou que mais de oitenta árvores foram transplantadas para o 

Parque Guaraciaba. Explicou que, no momento, os plantios estão mais 
concentrados nas bordas do Parque, considerando que as tubulações de 
água e esgoto ainda não foram instaladas, e que são áreas com grande 
pressão de invasões.  
 

 Explicou que estão sendo colocadas placas gramais nas áreas de 

convivência, a fim de que funcionem como uma “arquibancada” para os 
usuários assistirem a shows, espetáculos teatrais e manifestações 
artísticas etc. 
 

 Informou que na área onde será instalada a academia ao ar livre foi 
empregado o conceito de jardins de chuva (medidas de captação de 
águas pluviais), uma vez que o Parque possui muitas áreas alagadiças. 
Enfatizou que a SMSU priorizou a seleção de árvores que atraem fauna, 
e que são tolerantes a locais encharcados (frutíferas, plantas nativas da 
Mata Atlântica etc.). 
 

 Comentou que a implantação do Parque Guaraciaba beneficiará 
diretamente a vida urbana, promovendo momentos de lazer, conexão 
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com a natureza, relaxamento e educação ambiental. Por fim, abriu 
espaço à plenária para perguntas e dúvidas em relação ao projeto 
apresentado. 
 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que na parte onde ocorre a 
saída da água do lago havia uma espécie de aquífero. Perguntou se a 
preservação deste aquífero foi contemplada pelo projeto de implantação. 
Perguntou também como será tratada a região de mata que 
praticamente cruza com o aterro, próxima à favela do Kibon. Informou 
que após a realização de diversas análises da água do Parque 
Guaraciaba pelo Instituto Adolfo Lutz, constatou-se que possui muita 
qualidade. Parabenizou a iniciativa do Poder Público em construir e 
revitalizar o Parque. Sugeriu que seja feita uma exposição com fotos 
antigas do Parque, a fim de que a comunidade visitante conheça toda a 

trajetória da luta pela sua implantação.  

 
 

 Marialice M. Bugaiar (SMSU/PSA) informou que a área onde há o 
“aquífero” começa no fundo das quadras até o Cassaquera. Esclareceu 
que isso foi mantido no projeto, destacando o local de instalação do 
redário, no qual poderá se ouvir o rumor destas águas. Comentou além 
de manter tudo o que já existia antes do projeto, houve incrementação 
de vegetação e indivíduos arbóreos. 

 

 Em relação a área próxima ao aterro, Marialice M. Bugaiar (SMSU/PSA) 
informou que a intenção é continuar com o reflorestamento, para que 
no futuro possam ser realizadas visitas monitoradas. Esclareceu que o 
cercamento do Parque, viabilizado por meio de compensação ambiental, 
está sendo feito do lado direito inicialmente, porém, o intuito é que ele 
seja feito em toda sua extensão. Ressaltou que é de interesse do Poder 
Público apresentar as fotos antigas da região do Guaraciaba à 
população do entorno, reforçando a importância histórica no município 
de Santo André.  
 

 Felipe (convidado) informou que participa de um Comitê envolvido com 
o Parque Guaraciaba. Perguntou se o acesso ao Parque será alargado 
ou continuará estreito. 
 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) respondeu que foi 

realizada uma solicitação ao CMPU para compra de uma parte de um 

lote lindeiro (aprox. 10.000 m²) ao Parque Guaraciaba, por causa da 

entrada que, atualmente, é muito estreita, e porque é necessário 

adequá-la para garantir maior visibilidade por parte da comunidade 

local. Comentou que foi feito um esboço que abarca alterações no viário, 

posição da portaria, e implantação de equipamentos na entrada.  
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 Felipe (convidado) perguntou se o campo de futebol será implementado. 
 

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) respondeu que isso está 

contemplado no projeto. 

 
 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) informou que, na análise dos 

moradores, o Parque é um ambiente muito contemplativo, considerando 

um problema que partidas de futebol aconteçam. Por este motivo, 

ressaltou que seria ideal se o campo de futebol fosse criado fora do 

Parque.  

 

 Solicitou a possibilidade de se formar um Conselho do Guaraciaba para 

que os moradores participem ativamente das discussões e decisões que 

envolvam a manutenção do Parque. Considerou inadequada a ideia de 

implantação do campo de futebol. 

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) esclareceu que a ideia do 

projeto é implantar o campo de futebol dentro do lote lindeiro ao 

Parque, que será adquirido após aprovação do CMPU. Comentou que 

estão em andamento estudos de topografia para adequar esta proposta, 

que ainda está em fase de estudos.  

 
 Felipe (convidado) perguntou onde ficaria exatamente o campo de 

futebol, se aprovado. 

 
 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) informou que, após 

aprovação, o campo de futebol ficará próximo à Avenida Valentim 

Magalhães.  

 

 Felipe (convidado) disse que, por fazer parte de uma comissão de 

moradores da região do Guaraciaba, participa ativamente de discussões 

concernentes ao Parque. Explicou que vai levar esta pauta para 

conhecimento do grupo, pois, segundo ele, nenhum dos moradores teve 

acesso às informações preliminares do projeto para intervir e/ou opinar 

sobre sua estrutura. Salientou a importância da participação dos 

moradores da região na concepção e acompanhamento da execução dos 

trabalhos. Comentou sobre a questão da segurança no Parque, pois já 

houve muitas ocorrências de afogamento no lago.  
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 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) informou que o Parque 

possuirá uma infraestrutura similar à de todos os parques municipais, 

com câmeras de monitoramento e rondas de guardas civis.  

 

 Felipe (convidado) reforçou que as regras do Parque precisam ser claras 

a todos os usuários. 

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) respondeu informando 

que existe um projeto de comunicação visual para o Parque em 

andamento.  

 

 Ivone de Arruda Carvalho (MDV) reiterou a importância da Comissão 

em relação à atuação e intervenção dos moradores locais, para o 

fortalecimento e agilidade da comunicação de ocorrências referentes ao 

Guaraciaba.  

 

 Felipe (convidado) frisou a importância da participação dos moradores 

em relação aos cuidados necessários para uma conduta segura dos 

usuários, tendo em vista o grande número de casos de afogamento no 

lago do Parque.  

 

 Perguntou se a equipe da SMSU fará o plantio de árvores frutíferas. 

 

 Marialice M. Bugaiar (SMSU/PSA) informou que já foram plantadas 

muitas, esclarecendo que são, na maioria, silvestres.  

 

 Felipe (convidado) perguntou se haverá área de estacionamento. 

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) respondeu dizendo que 

por ora somente na parte externa do Parque. Esclareceu que só será 

permitido o acesso de veículos até a portaria por pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Complementou afirmando que o Parque do 

Guaraciaba será acessível a todas as pessoas e necessidades.  

 

 Felipe (convidado) perguntou se há previsão de inauguração.  

 

 Rosimeire Cândido B. Clemente (SMSU/PSA) informou que não haverá 

uma inauguração formal. Disse que a entrega da primeira etapa do 

Parque está prevista para o final de novembro/início de dezembro de 

2020, e que a implantação se dará em fases, de modo contínuo.  

 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) perguntou se há mais 

alguma consideração da plenária.  
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 A plenária não se manifestou. 

 

 Ricardo da Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) elogiou o projeto 

apresentado, parabenizando a equipe do DMAV. Informou que o 

servidor Davi Augusto Vieira substituirá a servidora Daniela Silva 

Giantes Milani (DGA/SEMASA) durante seu período de licença-

maternidade na Encarregatura de Atividades do Comugesan.   

 
JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Associação dos Aposentados, 
Conselho Municipal de Paranapiacaba, Fundação Santo André.  

 
 

ENCERRAMENTO 
 

 Ricardo da Silva Kondratovich (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: 
 
 
 
 
 

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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