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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (01/2021) 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 
Santo André, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
Poder Público: 

 

 Nathalia Padovanni – representante suplente da Superintendência 
(SEMASA) 

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

 João Aparecido Mendes – representante suplente do Departamento de 
Gestão Ambiental (SEMASA) 

 Alexandre Cordeiro de Brito – representante titular da Coordenadoria de 
Assuntos Jurídicos (SEMASA) 

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

 Nilson Oliveira Batista – representante titular do Departamento de 
Manutenção e Obras (SEMASA) 

 Eudes Farina Grandolpho – representante suplente do Departamento de 
Resíduos Sólidos 

 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 (PSA) – representante titular da 
Secretaria de Educação 

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

 Rosimeire Cândida B. Clemente – representante titular da Secretaria de 
Manutenção e Serviços Urbanos (PSA) 

 Carla Freitas Affonso – representante suplente 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) 

 Márcio Moreno – representante titular do Departamento de Proteção e 
Defesa Civil – SMSU (PSA) 
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Sociedade Civil: 
 

 Eduardo Gobatti – representante titular da ACISA 

 Alexandre Almeida Oshiro – representante titular do Clube da Família do 
Parque Andreense 

 Olga Ferreira Mendes – representante suplente do Clube da Família do 
Parque Andreense 

 Valéria Clednev – representante titular do Conselho Municipal de 
Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense 

 Josenilda Maria da Silva – representante titular do MDDF 

 Carolina Estefano – representante suplente do MDDF 

 Maíra Soares Galvanese – representante titular do MDV 

 Raquel Fernandez Varela – representante suplente do MDV 

 Glaucia Bueno Quirino – representante titular da OAB 38ª Subseção de 
Santo André 

 Helton Alves da Costa – representante titular da SEESP 

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

 Marcio Lisias Barone – representante suplente do Sindicato dos Químicos 
do ABC 

 Wheber Lopes da Silva – representante titular do Sindicato dos Servidores 
Públicos de Santo André 

 Flávia de Sousa Gehrke – representante titular da FMABC 

 Elena Maria Rezende – representante titular da PROLEG 

 Ricardo Hideo Taniwaki – representante titular da UFABC 

 Gabriela Faria Asmus – representante suplente da UFABC 
 
 
Convidados: 
 

 Davi Augusto Vieira – Semasa  
 

 
PAUTA 
 
 
Abertura 
 
Informe da Secretaria Executiva 

 Ofício MDV – Sugestão de temas para discussão no Conselho: Polo 

Petroquímico e PPP do Parque do Pedroso. 

 
Cerimônia de Posse 

 Apresentação dos Novos Conselheiros; 
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Assuntos 

 Apresentação do Regimento Interno; 

 Aprovação do Calendário de Reuniões para 2021; 

 Eleição do Vice-presidente; 

 Formação do Grupo de Trabalho – Infrações e Processos Ambientais; 

 Formação do Grupo Técnico-Administrativo; 

 Eleição de representante para o Grupo Gestor do Fumgesan; 

 Formação da Comissão de Pauta. 
 
 
ABERTURA 
    

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) iniciou a 1ª Reunião Ordinária 
do Conselho – Mandato 2021/2022 dando as boas-vindas a todos os 
conselheiros presentes. Justificou a ausência do Presidente Ricardo da 
Silva Kondratovich (SUP/SEMASA) informando que ele está em período 
de gozo de férias. Por esse motivo, afirmou que fará a condução de toda 
a reunião.  

 

 
INFORME DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) informou que a entidade MDV 
– Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC enviou por e-mail à 
Secretaria Executiva um ofício sugerindo a inserção de dois temas para 
discussão no Conselho: Polo Petroquímico e PPP do Parque do Pedroso. 
Propôs que os assuntos sejam encaminhados primeiramente à Comissão 
de Pauta, que será composta ao longo da reunião.  

 

 Comentou que, em relação à PPP do Parque do Pedroso, o Semasa não 

possui elementos concretos, somente um pedido da Câmara Municipal 

para a realização de estudos pertinentes a PPP.  

 

 Perguntou à plenária se todos e todas concordavam com a proposta de 

discutir os temas sugeridos pelo MDV com os membros da Comissão de 

Pauta. 

 

 A plenária aprovou a proposição.  

 

 Perguntou à plenária se algum conselheiro (a) gostaria de fazer algum 

informe ou comentário. 

 

 A plenária não se manifestou. 
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CERIMÔNIA DE POSSE 
 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) iniciou a cerimônia de posse 
com a leitura do Termo de Posse e Compromisso dos Conselheiros eleitos 
para o mandato 2021-2022 para integrar o Conselho Municipal de 
Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André.  

 

 Davi Augusto Vieira (Convidado – Secretaria Executiva/SEMASA) 
informou que na quarta-feira (24/03/2021) realizará a entrega dos 
Termos de Posse aos representantes do Poder Público e na quinta-feira 
(25/03/2021), aos representantes da Sociedade Civil. 
 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou se os Termos serão entregues 
nos endereços das entidades, pois informou que houve o cadastro dos 
endereços de cada integrante da Sociedade Civil. 
 

 Davi Augusto Vieira (Convidado – Secretaria Executiva/SEMASA) 
respondeu que julgou mais vantajoso entregar os documentos nas 
próprias entidades, mas que poderia entrar em contato com cada 
conselheiro para definir outras formas de protocolá-los.  
 

 Maíra Soares Galvanese (MDV) sugeriu que os documentos sejam 
retirados na sede da Secretaria Executiva – Avenida José Caballero, 143 
– Centro.  

 

 Davi Augusto Vieira (Convidado – Secretaria Executiva) comprometeu-se 
a contatar os conselheiros, a fim de verificar o melhor procedimento para 
entrega dos Termos de Posse segundo a necessidade de cada um.  
 

 Helton Alves da Costa (SEESP) comentou que o seu Termo pode ser 
entregue na sede do Sindicato dos Engenheiros. 

 
 

 Solicitou que cada conselheiro e conselheira fizesse uma breve 
apresentação para integrar a equipe.  
 

 Eduardo Gobatti (representante titular da ACISA) informou que atua no 
ramo comercial, setor de materiais de construção. Atua como Vice-
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André – ACISA. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que Fábio Augusto 
Franchin (representante suplente da ACISA) justificou a ausência. 
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 Alexandre Almeida Oshiro (representante titular do Cube da Família do 
Parque Andreense) apresentou-se ao Conselho. 
 

 Olga Ferreira Mendes (representante suplente do Clube da Família do 
Parque Andreense) apresentou-se ao Conselho. 
 

 Valéria Clednev (representante titular do Conselho Municipal dos 
Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense). Informou que 
Cícero Xavier Cavalcante (representante suplente do Conselho Municipal 
dos Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense) justificou sua 
ausência. 
 

 Flávia de Sousa Gehrke (representante titular da FMABC) informou que 
atua como professora titular da disciplina de Parasitologia da Faculdade 
de Medicina do ABC - FMABC. Justificou a ausência de Fernando Luiz 
Affonso Fonseca (representante suplente da FMABC). 
 

 Josenilda Maria da Silva (representante titular do MDDF) apresentou-se 
ao Conselho. 
 

 Carolina Estefano (representante suplente do MDDF) apresentou-se ao 
Conselho. 
 

 Maíra Soares Galvanese (representante titular do MDV) apresentou-se ao 
Conselho. 
 

 Raquel Fernandez Varela (representante suplente do MDV) apresentou-
se ao Conselho. 
 

 Glaucia Bueno Quirino (representante titular da OAB) apresentou-se ao 
Conselho. Justificou a ausência de Rosa Ramos (representante suplente 
da OAB). 
 

 Elena Maria Rezende (representante titular da PROLEG) informou que a 
entidade Promotoras Legais Populares ministra cursos anuais que 
abarcam questões relacionadas à proteção e manutenção dos direitos das 
mulheres. Atua como professora da disciplina Mulheres e Meio Ambiente 
na entidade, e como ambientalista. Justificou a ausência de Debora 
Cristina Santos Diogo (representante suplente da PROLEG). 
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 Helton Alves da Costa (representante titular da SEESP) apresentou-se ao 
Conselho. Justificou a ausência de Luana Gomes Lima (representante 
suplente da SEESP). 
 

 Jansen Nunes Rosa (representante titular do Sindicato dos Químicos do 
ABC) apresentou-se ao Conselho.  
 

 Marcio Lisias Barone (representante suplente do Sindicato dos Químicos 
do ABC) informou que atuou por muitos anos como trabalhador do Polo 
Petroquímico e que ainda está vinculado à Braskem.  
 

 Daisy Dias (Convidada – SINDSERV) informou que o atual representante 
titular do SINDSERV será Wheber Lopes da Silva. Justificou a ausência 
de Cleiton (representante suplente do SINDSERV). 
 

 Ricardo Hideo Taniwaki (representante titular da UFABC) informou que 
atua como professor da área de Gestão de Recursos Naturais da 
Universidade Federal do ABC. 
 

 Gabriela Faria Asmus (representante suplente da UFABC) informou que 
atua como professora do curso de Engenharia Ambiental e Urbana na 
UFABC, tendo como área de estudo e pesquisa o tema Saúde Ambiental.  
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (SEMASA/DGA) solicitou que os representantes 
do Poder Público se apresentassem ao Conselho. 
 

 Informou que o Presidente do Conselho é o Superintendente do Semasa 
Ricardo da Silva Kondratovich (representante titular da SUP/SEMASA). 
 

 Nathalia Padovanni (representante suplente da SUP/SEMASA) informou 
que é bióloga de formação e que atua como Assistente de Direção no 
Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (representante titular do DGA/SEMASA) 
informou que atua como Diretora do Departamento de Gestão Ambiental 
do SEMASA e Secretária Executiva do Conselho. 
 

 João Aparecido Mendes (representante suplente do DGA/SEMASA) 
informou que atua como Gerente de Educação e Mobilização Ambiental 
dentro do Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA.  
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 Alexandre Cordeiro de Brito (representante titular da CAJ/SEMASA) 
informou que atua como Coordenador de Assuntos Jurídicos no 
SEMASA. 
 

 Lilian Chinez Moreno (representante suplente da CAJ/SEMASA) 
apresentou-se ao Conselho. 
 

 Nilson Oliveira Bispo (representante titular do DMO/SEMASA) informou 
que é engenheiro de formação e que atua como Diretor do Departamento 
de Manutenção e Obras do SEMASA. 
 

 Nilton dos Santos (representante suplente do DAF/SEMASA) justificou 
sua ausência.  
 

 Eudes Farina Grandolpho (representante suplente do DRS/SEMASA) 
informou que atua como Gerente do Aterro Sanitário pelo Departamento 
de Resíduos Sólidos, e que Ednilson Ferreira dos Santos (representante 
titular do DRS/SEMASA) não compareceu por estar em gozo de período 
de férias.  
 

 Cleonice de Almeida Pinto (representante titular da GCA/SEMASA) 
informou que é Assistente Social de formação e que atua como Gerente 
de Controle Ambiental dentro do Departamento de Gestão Ambiental do 
Semasa. 
 

 Fernanda Longhini Ferreira (representante suplente da 
GEPLAN/SEMASA) informou que atua como Gerente de Planejamento e 
Licenciamento Ambiental dentro do Departamento de Gestão Ambiental 
do Semasa.  
 

 Silvia Regina Ziantonio Morisco (representante titular da Secretaria de 
Educação/PSA) informou que atua como Gerente do Parque-Escola.  
 

 Claudia Mayumi Matayoshi (representante suplente da Secretaria de 
Educação/PSA) apresentou-se ao Conselho. 

 
 

 

 Francisco Sanches Fiego (representante titular da Secretaria de 
Habitação e Regularização Fundiária/PSA) e Douglas Alexandre Soares 
(representante suplente da Secretaria de Habitação e Regularização 
Fundiária) não compareceram à reunião. 
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 Rosimeire Cãndida B. Clemente (representante titular da Secretaria de 
Manutenção e Serviços Urbanos/PSA) informou que atua como Arquiteta 
dentro do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes.  
 

 Carla Freitas Affonso (representante suplente da Secretaria de 
Manutenção e Serviços Urbanos/PSA) informou que é bióloga e gestora 
ambiental e que atua no Departamento de Manutenção de Áreas Verdes 
como Assistente de Direção. 
 

 Paulo Henrique Borges de Oliveira (representante titular da Secretaria de 
Meio Ambiente/PSA) apresentou-se ao Conselho. Justificou a ausência 
de Andrea Martins (representante suplente da Secretaria de Meio 
Ambiente/PSA). 

 

 

 Zilda Rodrigues de Lima (representante titular da Secretaria da 
Saúde/PSA) informou que atua como Encarregada da Vigilância 
Ambiental dentro do Departamento de Vigilância à Saúde. Justificou a 
ausência de Antônio Sérgio Faria (representante suplente da Secretaria 
da Saúde/PSA).  

 
 

 Márcio Moreno (representante titular do Departamento de Defesa Civil) 
apresentou-se ao Conselho. Justificou a ausência de Arthur Luiz 
Caramel (representante suplente do Departamento de Defesa Civil).  
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou se a plenária 
gostaria de tecer algum comentário. 
 

 A plenária não se manifestou. 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) deu início à apresentação do 
Regimento Interno do COMUGESAN informando que o Conselho 
Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, instituído 
pela Lei Municipal nº 7733/98, opera como um órgão consultivo e 
deliberativo. Comentou que a composição do Conselho é paritária, 
contando com até 30 membros (15 da Sociedade Civil e 15 do Poder 
Público). 
 

 Expôs a estrutura hierárquica do COMUGESAN, conforme organograma 
abaixo. 
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 Elencou as atribuições da Presidência, da Vice-Presidência e da 
Secretaria Executiva do Comugesan (slide abaixo). 

 

 
 

 
 Acrescentou que, na ausência do Presidente, o Vice-Presidente conduzirá 

a reunião, podendo delegá-la ao Secretário Executivo se assim desejar.  
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 Relacionou as atribuições dos membros titulares do COMUGESAN (slide 
abaixo).  
 

 
 

 Explicou acerca do funcionamento dos Grupos de Trabalho Permanentes 
(slides abaixo). 
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 Quanto ao item V das atribuições do Grupo Técnico-Administrativo, 

informou que foi retirado por tratar-se da análise de desconto em tarifas 

de água provenientes de entidades assistenciais – o que não compete 

mais ao SEMASA, devido à transferência dos serviços de água e esgoto 

para a Sabesp. Diante disso, esclareceu que o Regimento Interno 

precisará passar por revisão. 

 

 Comentou sobre as características dos Grupos Temporários (slide 

abaixo). 
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 Detalhou os procedimentos das reuniões ordinárias e extraordinárias 

(slide abaixo).  
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 Explicou como funciona o controle de frequência dos conselheiros (slide 

abaixo). 

 
 
 

 Esclareceu que já houve deliberação da plenária no Conselho em que se 

optou por manter uma entidade na composição, mesmo tendo sido 

cometidas mais de 04 ausências. Acrescentou que quando há exclusão 

de alguma representação da Sociedade Civil, para que seja mantida a 

paridade necessária, automaticamente reduz-se uma das representações 

do Poder Público.  
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 Apresentou a organização dos trabalhos da Plenária durante as reuniões 

ordinárias e extraordinárias (slide abaixo). 

 

 
 

 

 Raquel Fernandez Varela (MDV) pontuou que a entidade mencionada por 

Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA), cuja representação foi 

mantida, deveria ter sido excluída, pois fere uma questão regimental.  

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que o Conselho, em 

sua totalidade, optou por manter 2 entidades (Fundação Santo André e 

Conselho de Paranapiacaba) em um dos mandatos. Comprometeu-se a 

cumprir as exigências estipuladas pelo Regimento Interno. 

 

 Helton Alves da Costa (SEESP) perguntou quando será realizada a 

Reunião de Planejamento do Comugesan. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que a Comissão de 

Pauta será formada até o fim da reunião e que a expectativa é realizar a 

Oficina de Pauta até o mês de abril/2021. 
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A partir deste ponto da reunião, o vídeo não pôde ser capturado, 

devido a problemas técnicos da equipe de suporte de Tecnologia da 

Informação do Semasa. As informações a seguir foram baseadas nos 

apontamentos e registros de nossa escrita. A Secretaria Executiva 

garante a todos e todas que a gravação das próximas reuniões 

virtuais será disponibilizada na íntegra. Contamos com a 

compreensão do Conselho. 
 

 

 O Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2021 foi aprovado 

pela plenária (slide abaixo). 

 

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) comentou sobre a sugestão da 

Secretaria Executiva de realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias 

exclusivamente em formato virtual. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) salientou a importância de inserir no 

Regimento Interno do COMUGESAN a possibilidade do virtual, a fim de 

regulamentar essa modalidade de reunião. 
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 Márcio Moreno (Departamento de Defesa Civil/PSA) julgou pertinente a 

ideia de Elena Maria Rezende (PROLEG), porém considerou que os 

trabalhos de revisão do Regimento são demorados. Sugeriu, portanto, 

para o momento, a publicação de uma Resolução para regularizar as 

reuniões virtuais. 

 

 A plenária concordou com a proposição. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que a Resolução será 

publicada até sexta-feira (26/02/2021). 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou aos membros da 

Sociedade Civil quem gostaria de atuar como Vice-Presidente do 

COMUGESAN em 2021 e 2022. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) foi a única a candidatar-se. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) por deliberação da plenária foi eleita 

Vice-Presidente do COMUGESAN. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou à plenária quem 

gostaria de compor o Grupo de Trabalho Permanente denominado 

Infrações e Processos Ambientais, com 03 titulares e 03 suplentes do 

Poder Público e 03 titulares e 03 suplentes da Sociedade Civil. 

 

 Após deliberação da plenária, o GT de Infrações e Processos Ambientais 

foi composto com os seguintes representantes titulares e suplentes da 

Sociedade Civil e Poder Público: 

TITULARES – SOCIEDADE CIVIL SUPLENTES – SOCIEDADE CIVIL 

Ricardo Hideo Taniwaki (UFABC) Gabriela Faria Asmus (UFABC) 

Raquel Fernandez Varela (MDV) Maíra Soares Galvanese (MDV) 

Glaucia Bueno Quirino (OAB) Eduardo Gobatti (ACISA) 

 

TITULARES – PODER PÚBLICO SUPLENTES – PODER PÚBLICO 

Alexandre Cordeiro de Brito 
(CAJ/SEMASA) 

Lilian Chinez Moreno (CAJ/SEMASA) 

Fernanda Longhini Ferreira 
(GEPLAN/SEMASA) 

Cleonice de Almeida Pinto 
(GCA/SEMASA) 

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

Andrea Martins (Secretaria de Meio 
Ambiente/PSA) 
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 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou à plenária quem 

gostaria de compor o Grupo de Trabalho Permanente denominado 

Técnico-Administrativo, com 04 titulares e 04 suplentes do Poder Público 

e 04 titulares e 04 suplentes da Sociedade Civil. 

 

 Após deliberação da plenária, os representantes titulares e suplentes da 

Sociedade Civil e do Poder Público foram inseridos da seguinte forma no 

GT Técnico-Administrativo: 

 

TITULARES – SOCIEDADE CIVIL SUPLENTES – SOCIEDADE CIVIL 

Helton Alves da Costa (SEESP) Luana Gomes Lima (SEESP) 

Marcio Lisias Barone (Sindicato dos 

Químicos do ABC) 

Jansen Nunes Rosa (Sindicato dos 

Químicos do ABC) 

Alan José Duarte (Sindserv) Wheber Lopes da Silva (Sindserv) 

Glaucia Bueno Quirino (OAB) Rosa Ramos (OAB) 

 
 

TITULARES – PODER PÚBLICO SUPLENTES – PODER PÚBLICO 

Ricardo da Silva Kondratovich 

(SUP/SEMASA) 

Nathalia Padovanni (SUP/SEMASA) 

Alexandre Cordeiro de Brito 

(CAJ/SEMASA) 

Lilian Chinez Moreno (CAJ/SEMASA) 

Nilson Oliveira Bispo (DMO/SEMASA) Nilton dos Santos (DAF/SEMASA) 

Ednilson Ferreira dos Santos 

(DRS/SEMASA) 

Eudes Farina Grandolpho 

(DRS/SEMASA) 

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) perguntou quem da Sociedade 

Civil gostaria de integrar a Comissão de Pauta. 

 

 Raquel Fernandez Varela (MDV) manifestou interesse em participar. 
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 A Comissão de Pauta, portanto, foi composta da seguinte forma: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) propôs a criação de um Grupo 

de Trabalho Temporário voltado à análise do empreendimento Usina de 

Recuperação Energética – Aterro Lara Mauá. 

 

 

 Raquel Fernandez Varela (MDV) afirmou que a proposta não consta da 

pauta dessa reunião.  

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) argumentou dizendo que o GT 

se trata de uma oportunidade de elaborar uma manifestação formal do 

Conselho à Cetesb. 

 

 

 Raquel Fernandez Varela (MDV) comentou que é impossível realizar 

estudos e trabalhos sobre o empreendimento em alguns dias. Salientou 

que é preciso alguns meses para que o Conselho consiga de fato 

manifestar-se. Sugeriu, por fim, que o GT da URE seja formado na 

próxima Reunião Ordinária, assim como o GT do Parque do Pedroso. 

 

 

 Diante da discordância da plenária, Eriane Justo Luiz Savoia 

(DGA/SEMASA) informou que os GTs da URE e do Parque do Pedroso 

serão estruturados em outro momento. 

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) discorreu sobre as atividades 

referentes ao Fundo Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental – 

FUMGESAN (slide abaixo). 

COMISSÃO DE PAUTA 

Ricardo da Silva Kondratovich 

(SUP/SEMASA) 

Eriane Justo Luiz Savoia 

(DGA/SEMASA) 

Elena Maria Rezende (PROLEG) 

Raquel Fernandez Varela (MDV) 
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 Solicitou à plenária a indicação de um representante da Sociedade Civil 

para compor o Grupo Gestor do FUMGESAN - responsável pela 

proposição de normas e diretrizes para a gestão do Fundo, avaliação dos 

projetos apresentados e acompanhamento da execução dos trabalhos 

aprovados - como suplente da Vice-Presidente Elena Maria Rezende 

(PROLEG). 

 

 Maíra Soares Galvanese (MDV) colocou-se à disposição para integrar o 

Grupo como suplente da Sociedade Civil.  

 

 O Grupo Gestor do FUMGESAN, portanto, foi organizado da seguinte 

forma: 

 

TITULARES  SUPLENTES  

Eriane Justo Luiz Savoia 

(SUP/SEMASA) – Presidente  

Nathalia Padovani (SUP/SEMASA)  

Nilton dos Santos (DAF/SEMASA) – 

Vice-Presidente 

Nilson Oliveira Batista 

(DMO/SEMASA) 

Elena Maria Rezende (PROLEG) – 

Vice-Presidente do COMUGESAN 

Maíra Soares Galvanese (MDV) 
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 Helton Alves da Costa (SEESP) questionou a falta de indicações de 

representantes do COMUGESAN em outros Conselhos, tais como o 

CONDIVIS e CMPU. 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que, até o momento, 

a Secretaria Executiva não recebeu nenhuma solicitação formal de 

indicação. 

 

 

 Após discussão, a plenária decidiu elaborar uma lista de indicados ao 

CONDIVIS, CMPU e Colegiado da Ouvidoria. 

 

 

 Helton Alves da Costa (SEESP) manifestou interesse em atuar como 

representante titular do CONDIVIS. 

 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) manifestou interesse em atuar como 

representante suplente do CONDIVIS. 

 

 

 Maíra Soares Galvanese (MDV) manifestou interesse em atuar como 

representante titular do CMPU. 

 

 

 Ricardo Hideo Taniwaki (UFABC) manifestou interesse em atuar como 

representante suplente do CMPU. 

 

 

 Josenilda Maria da Silva (MDDF) manifestou interesse em atuar como 

representante do Colegiado da Ouvidoria.  

 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) sugeriu que seja feito um levantamento 

pela Secretaria Executiva dos Conselhos que requerem a participação do 

COMUGESAN. 

 

 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que fará a verificação 

solicitada assim que possível. 
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JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência nesta reunião: Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária – PSA. 

 
 
 
ENCERRAMENTO 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) 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: 
 
 
 
 
 

Eriane Justo Luiz Savóia 
Secretária Executiva do Comugesan 

Diretora do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa 
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