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MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (05/2022) 

 
  

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SANTO ANDRÉ – COMUGESAN 

 
 

Santo André, 24 de maio de 2022. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Poder Público: 

 

 Gilvan Ferreira de Souza Junior – presidente e representante da 
Superintendência (SEMASA); 
 

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

 

 Nathalia Oliveira Padovanni – representante suplente do Departamento 
de Gestão Ambiental (SEMASA); 

 

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

 

 Nilson Oliveira Bispo – representante titular do Departamento de 
Manutenção e Obras (PSA); 

 

 Ednilson Ferreira dos Santos – representante titular do Departamento 
de Resíduos Sólidos (SEMASA); 

 

 Cleonice de Almeida Pinto – representante titular da Gerência de 
Controle Ambiental (SEMASA); 

 

 Fernanda Longhini Ferreira – representante suplente da Gerência de 
Planejamento e Licenciamento Ambiental (SEMASA); 

 

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

 

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

 

 Mayra Caroline de Moura Silva Arcanjo – representante titular da 

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (PSA); 
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 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); 

 

 Marcio Moreno – representante titular do Departamento de Defesa Civil 
– SMSU (PSA). 

 
Sociedade Civil: 
 

 Eduardo Gobatti – representante titular da Associação Comercial e 
Industrial de Santo André (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; 

 

 Flávia de Sousa Gehrke – representante titular da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC);  

 

 Valeria Clednev – representante suplente do Conselho Municipal de 
Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense; 

 

 Josenilda Maria da Silva – representante titular do Movimento de 
Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo 
André (MDDF); 

 

 Raquel Fernandez Varela – representante suplente do Movimento em 
Defesa da Vida do Grande ABC (MDV); 

 

 Alan Leonardo de Freitas – representante titular da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 38ª Subseção (OAB); 

 

 Joice de Cillo Rios – representante suplente da Ordem dos Advogados 
do Brasil – 38ª Subseção (OAB); 

 

 Elena Maria Rezende – vice-presidente e representante titular da 
PROLEG – Promotoras Legais Populares de Santo André; 

 

 Debora Cristina dos Santos Diogo – representante suplente da PROLEG 
– Promotoras Legais Populares de Santo André; 

 



  

3 
 

 

 Luana Gomes Lima – representante suplente do Sindicato dos 

Engenheiros no Estado de São Paulo; 

 Wheber Lopes da Silva – representante titular do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Santo André (SINDSERV);  

 

 Gabriela Farias Asmus – representante suplente da Universidade 
Federal do ABC (UFABC). 

 
Convidados: 
 

 Davi Augusto Vieira – Secretaria Executiva do COMUGESAN; 

 Naiany Bonamichi Silva – Companhia de Transmissão de Energia 

Elétrica Paulista – ISA CTEEP; 

 Alexandre Borla; 

 Gabriel Negrão; 

 Guilherme Lopes; 

 Guilherme Oliveira; 

 Marlon Oliveira; 

 Mayra Mourão Miguel; 

 Nunes Social Media; 

 Roberta Kelly Amorim – Rede de Proteção e Resistência Contra o 

Genocídio; 

 Rodrigo Pinto; 

 Miguel Miguelito; 

 Ivone Manzoni; 

 Thais Cruz.  

PAUTA 
 

 Informes da Plenária; 

 

 Informes da Secretaria Executiva; 

 

 Relatórios de Reincidências Ambientais referentes ao mês de 

abril de 2022; 

 

 Relatórios de Licenças Ambientais referentes ao mês de abril de 

2022; 

 

    Aprovação da memória da Reunião Ordinária Virtual realizada em 

19/04/2022;  
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   Aprovação dos relatórios do Grupo de Trabalho – Infrações e Processos 

Ambientais – Reunião realizada em 11/05/2022; 
 

  Proposições e questionamentos; 
 

  Assuntos: 
 

 Apresentação do projeto da Linha de Trasmissão 345 kV Alto da 
Serra – Sul pela ISA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista; 
 

 Esclarecimentos sobre o Programa “Água Legal” aplicado à região da 
Vila Luzita e a situação de desabastecimento de água em 
Paranapiacaba. 

 

ABERTURA 
  

 Gilvan Ferreira de Souza Junior (SUP/SEMASA) iniciou a reunião 
apresentando o novo conselheiro titular representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 38ª Subseção: Sr. Alan Leonardo de Freitas.   
  

INFORMES DA PLENÁRIA 
 

 Gilvan Ferreira de Souza Junior (SUP/SEMASA) perguntou se a 

plenária gostaria de registrar algum informe. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG), acerca da CPI da Poluição 

Petroquímica instaurada pela Câmara Municipal de São Paulo, solicitou 

que sejam adotadas as seguintes medidas pelo poder público municipal: 

elaboração de um levantamento estatístico da Secretaria Municipal de 

Saúde relacionado aos impactos sanitários do Polo Petroquímico de 

Capuava e discussão de um plano de contingências. Acrescentou que 

no inquérito mencionado foi proposta uma reunião extraordinária entre 

o Conselho Municipal de Saúde e o COMUGESAN a respeito do Polo 

Petroquímico. Solicitou que este encontro seja registrado como um dos 

encaminhamentos finais desta ordinária.   

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (SUP/SEMASA) comentou que no dia 

27/05/2022 (sexta-feira) participará de uma reunião online com o 

Professor Paulo Saldiva (especialista em poluição atmosférica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP), que 

apresentará os estudos sobre as plumas (manchas) que atingem as 

comunidades residentes no entorno do Polo Petroquímico.  
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 Elena Maria Rezende (PROLEG) sugeriu que a Sociedade Civil do 

COMUGESAN e a Secretaria Municipal de Saúde participem da referida 

reunião. 

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) comentou que, por se tratar 

de uma reunião estritamente técnica, na qual será feito o 

reconhecimento dos aspectos estudados, acha mais adequado 

apresentar ao Comugesan em outro momento. Informou que existe a 

possibilidade de convidar o Professor Paulo Saldiva para uma futura 

reunião ordinária.  

 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) informou que na 

presente data esteve em reunião com a Secretaria de Urbanismo e 

Licenciamento de São Paulo para discutir a poluição atmosférica 

petroquímica. Acrescentou que um dos integrantes da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo tem interesse em provocar um 

encontro com o poder público municipal e com a CETESB para 

aprofundar o entendimento sobre a problemática do Polo Petroquímico. 

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 Eriane Justo Luiz Savoia (DGA/SEMASA) informou que foram enviados 

aos membros do Conselho os relatórios de reincidências e de licenças 

ambientais emitidas em abril de 2022. Perguntou à plenária se alguém 

gostaria de comentar algo a respeito dos documentos. 

 

 Devido ao desligamento recente da conselheira Maíra Soares Galvanese 

– representante do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC –, 

solicitou aos membros da Sociedade Civil a indicação de um nome para 

preencher a vaga de suplente do Grupo Gestor do FUMGESAN.  

 

 Como não houve nenhuma inscrição, decidiu-se que a indicação para a 

suplência será feita na etapa dos encaminhamentos finais da presente 

reunião.  

 

 Informou que no dia 10/05/2022 foi realizada a primeira reunião do GT 

“Comitê Municipal de Educação Ambiental”. Na ocasião, foram iniciadas 

as discussões acerca do Edital de Convocação para o processo eleitoral 

do Comitê, com elaboração de minuta.  

 

 Informou que no dia 12/05/2022 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária 

do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Pedroso, cuja 

pauta foi composta pelos seguintes assuntos: elaboração de regimento  
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interno, apresentação do projeto de implantação das Linhas de 

Transmissão ISA CTEEP e funcionamento administrativo do Conselho.  

 

 Informou que houve prorrogação do prazo para a publicação dos 

resultados de análise dos recursos endereçados ao FUMGESAN. No 

cronograma do Edital nº 01/2021, portanto, a data passou de 03/06 

para 10/06/2022.        

APROVAÇÃO DA MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
REALIZADA EM 19/04/2022  
 

 Gilvan Ferreira de Souza Junior (SUP/SEMASA) perguntou se a 

plenária gostaria de fazer alguma consideração a respeito da referida 

memória.  

 

 A plenária aprovou o documento unanimemente.  

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO GT DE INFRAÇÕES E PROCESSOS 
AMBIENTAIS – REUNIÃO REALIZADA EM 11/05/2022 

 

 Gilvan Ferreira de Souza Junior (SUP/SEMASA) perguntou se a 

plenária aprova os relatórios do GT. 

 

 A plenária aprovou os pareceres unanimemente.  

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE 
TRANSMISSÃO 345 KV ALTO DA SERRA – SUL PELA ISA CTEEP – 
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA  
 

 Naiany Bonamichi Silva (Convidada) iniciou a exposição informando 

todos os componentes das equipes responsáveis pelo projeto: 

 

 ISA CTEEP 

 

I. Débora Fiaschi Verardo – Gerente de Meio Ambiente e 

Fundiário; 

 

II. Guilherme Augusto Moreira Lopes – Coordenador de 

Meio Ambiente; 

 

III. Naiany Bonamichi Silva – Trainee de Meio Ambiente e 

Fundiário; 
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IV. Carolina Natale Weis Barbalho – Analista Sênior de 

Patrimônio; 

 
V. Walter Gomes Junior – Engenheiro Cartógrafo. 

 
 DOSSEL (CONSULTORIA AMBIENTAL)  

 

VI. Juliana Karina – Gerente do Projeto; 

 

VII. Camila Oliveira – Coordenadora do Projeto; 

 

VIII. Vanna Jug – Coordenadora de Campo do Projeto 

 

 Acrescentou que para acompanhamento das instituições de servidão foi 

contratada a empresa Fasttel Engenharia LTDA. 

 

 Comentou que o projeto de implantação da Linha de Transmissão 345 

kV Alto da Serra – SE Sul surgiu em 2008 devido à necessidade de 

abastecimento elétrico para a zona sul do Estado de São Paulo e os 

municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e São 

Caetano do Sul. Informou que, após a concessão da Licença Ambiental 

Prévia nº 2189/2012, houve a emissão de duas Licenças Ambientais de 

Instalação: nº 2331/2014 para o trecho 1 do empreendimento, cuja 

área compreende 12,6 km de extensão inseridos em território do Parque 

Natural Municipal do Pedroso; e nº 2420/2016 para o trecho 2 com 

extensão de 4,9 km.  

 

 Explicou que, ao longo de todo o processo licenciatório, estudos 

encabeçados pela Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE 

demonstraram a possibilidade de atendimento da demanda por outra 

fonte de energia: a LT 345 kV Ibiúna – Tijuco Preto C2 de Furnas. No 

entanto, esclareceu que no Leilão nº 001/2020 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL a ISA CTEEP arrematou o lote que contempla 

a implantação do trecho de LT entre a SE SUL e a de Furnas, isto é, a 

LT 345 kV Alto da Serra – SE Sul – Trecho 1. Com isso, o traçado 

projetado para o trecho 1 foi reduzido de 12,6 km para 9 km, devido à 

conexão com a LT – Tijuco Preto C2 de Furnas.     

 

 Informou que o Programa Básico Ambiental – PBA do empreendimento 

conta com os seguintes planos e programas: 
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1. Plano de Gestão Ambiental da Obra 

 

 Programa de Adequação Ambiental de Procedimentos 

Construtivos; 

 

 Programa de Gestão Ambiental da Construção; 

 

 Programa de Gestão da Segurança do Trabalho; 

 

 Treinamento Ambiental da Mão de Obra; 

 

 Programa de Cuidados Especiais com os Parques (destacou que 

as ações desse módulo têm por objetivo aplicar às operações do 

empreendimento toda a normativa relacionada à mitigação, 

controle preventivo e acompanhamento dos impactos ambientais 

gerados). 

 

2. Programa de Comunicação Social e Interação Social 

 

 Comunicação Social (comentou que as atividades desse 

programa consistem em estreitar a interação entre proprietários, 

comunidades lindeiras e órgãos correlacionados por meio do 

compartilhamento de informações referentes às etapas de 

operação ocorridas antes, durante e após a construção do 

empreendimento); 

 

 Educação Ambiental (esclareceu que serão realizadas ações 

educacionais nas escolas dos municípios interceptados situadas 

próximo à área de intervenção do empreendimento). 

 

3. Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão 

Administrativa e de Indenizações 

 

 Realização do cadastro físico das propriedades; 

 

 Valoração e indenização de propriedades e benfeitorias; 

 

 Instituição de servidão em Unidades de Conservação. 

 

4. Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do 

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 
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 Prospecção e resgate arqueológico; 

 

 Educação patrimonial (acrescentou que as atividades desse 

módulo são voltadas aos colaboradores administrativos, às 

frentes de trabalho em campo e às escolas situadas próximo à 

área de intervenção do empreendimento). 

 

5. Programa de Conservação de Flora e Fauna 

 

 Resgate de flora e germoplasma; 

 

 Controle de supressão de vegetação (ressaltou que, com o uso de 

Veículos Aéreos Não Tripulados para o lançamento dos cabos das 

torres de transmissão, serão suprimidos menos indivíduos 

arbóreos); 

 

 Afugentamento de fauna silvestre (comentou que foram firmadas 

parcerias com Centros de Recuperação de Animais Silvestres –  

CRAS e Centros de Triagem de Animais Silvestres para o resgate 

de animais feridos ou mortos). 

 

 Monitoramento de fauna e flora (informou que será realizado 

durante dois anos após a emissão da Licença Ambiental de 

Operação). 

 

6. Programa de Plantio e Enriquecimento Compensatório 

 

 Identificação das áreas de plantios compensatórios (esclareceu 

que, após reanálise do processo licenciatório, o SEMASA 

recomendou que a metodologia de reposição florestal fosse 

substituída por regularização fundiária); 

 

 Elaboração e aprovação dos projetos de revegetação 

compensatória; 

 

 Supervisão dos plantios compensatórios e monitoramento de sua 

consolidação. 

 

7. Programa de Compensação Ambiental  

 

 Compensação ambiental nas Unidades de Conservação de 

Proteção Integral diretamente interceptadas pelo empreendedor 
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(comentou que, em cumprimento ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, 0,5% do valor total do 

empreendimento deverá ser destinado ao Parque 

NaturalMunicipal do Pedroso, depois de todos os ajustes 

monetários necessários).  

 

 Proposição de áreas para aplicação dos recursos de 

compensação. 

 

8. Programa de Gestão Socioambiental da Operação  

 

 Acompanhamento do cumprimento de todas as exigências 

vinculadas à licença de operação (explicou que esse programa 

tem a finalidade precípua de evitar o uso irregular da faixa de 

servidão). 

 

 Relacionou, respectivamente, todas as atividades e todos os impactos 

inerentes à implementação do empreendimento:  

 

 Implantação e manutenção de caminhos de acessos, supressão 

de vegetação, execução de fundações, montagem de estruturas 

das torres, lançamentos de cabos, desmobilização e recuperação 

das frentes de obra; 

 

 Formação de processos erosivos, intervenção em cursos d’água, 

corte de taludes, perda de indivíduos de flora, geração de 

resíduos, interferências em áreas de importância biológica, 

acidentes com a fauna e alteração na paisagem local.  

 

 Salientou que todos os trabalhos de intervenção da CTEEP deverão ser 

previamente autorizados pelo órgão gestor da Unidade de Conservação 

Parque Natural Municipal do Pedroso. 

 

 Encerrou a exposição informando os contatos de toda a equipe 

responsável pelo projeto (detalhes no slide abaixo): 
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 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) abriu espaço para as 

dúvidas e questionamentos da plenária. 

 

 Gabriel Negrão (Convidado) registrou no chat a seguinte pergunta: 

“Quero saber como as obras e sua conclusão afetam o continuamento 

das atividades no parque?”. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou se já há um cronograma de 

obras/atividades disponível e se existe alguma diretriz no sentido de 

compatibilizar os programas do Projeto Básico Ambiental com o Plano 

de Manejo do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Naiany Bonamichi Silva (Convidada), em resposta à pergunta feita pelo 

convidado Gabriel Negrão, informou que o cronograma executivo será 

enviado previamente (antecedência mínima de 15 dias) ao órgão gestor 

para efetivo acompanhamento. Acrescentou que a sondagem e a 

marcação das praças de trabalho serão as primeiras atividades da 

implantação. Em relação à construção do empreendimento, comentou 

que a CTEEP está aguardando a autorização do órgão licenciador 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB) – 

protocolada em 30/03/2022 – para prosseguir, primeiramente, com a 

supressão de vegetação e o resgate de germoplasma.  
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 Quanto à relação entre os programas previstos pelo projeto e os 

constantes do Plano de Manejo do PNMP, pontuou que a regularização 

fundiária como metodologia de reposição florestal, bem como o 

levantamento de dados pertinentes ao resgate de germoplasma e 

monitoramento de flora e fauna, constituem, naturalmente, 

equivalências entre ambas as propostas.  

 

 Guilherme Lopes (Convidado) esclareceu que, apesar da sobreposição 

dos programas do projeto a algumas diretrizes do Plano de Manejo do 

PNMP, o intuito da CTEEP é, por meio da interação com os órgãos 

gestores, considerar todas as sugestões de complemento e melhoria.  

 

 Em resposta à pergunta registrada pelo convidado Gabriel Negrão, 

complementou informando que a CTEEP espera afetar minimamente o 

funcionamento operacional do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Miguel Miguelito (Convidado) registrou a seguinte dúvida no chat: “Eu 

gostaria de saber se o transplante do germoplasma não poderia ser 

feito na própria área de intervenção como preconiza a lei, em vez de ser 

levado para viveiros e afins”.  

 

 Guilherme Lopes (Convidado) esclareceu que o programa de resgate e 

de germoplasma preconiza a realocação de indivíduos vegetais em 

locais adjacentes às áreas de intervenção. 

 

 Naiany Bonamichi Silva (Convidada) leu a seguinte pergunta 

registrada no chat pela conselheira Elena Maria Rezende: “E para a 

Sociedade Civil acompanhar (a execução dos planos e programas do 

projeto), como será?”.   

 

 Respondeu que o acompanhamento pode ser feito, nesse momento, 

por meio da participação nas reuniões dos Conselhos Municipais em 

que a ISA CTEEP estiver presente.  

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) questionou se será disponibilizado em 

domínio público todas as tratativas, relatórios e execuções ambientais 

referentes ao projeto de implantação.  

 

 Guilherme Lopes (Convidado) respondeu que via órgão gestor os 

elementos documentais mencionados podem ser disponibilizados. 

Frisou, no entanto, que para disponibilização do conteúdo ao público 
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geral será necessário avaliar juridicamente quais as possibilidades de 

divulgação.  

 

 Naiany Bonamichi Silva (Convidada) leu a seguinte pergunta 

registrada no chat pelo convidado Miguel Miguelito: “A regularização 

fundiária seria feita de acordo com o que é solicitado no plano de 

manejo da UC, correto?”.  

 

 Respondeu que será feita em conformidade com o Plano de Manejo. 

Acrescentou que o órgão gestor – nesse caso, o SEMASA – indica qual 

será a metodologia mais conveniente para a instituição da faixa de 

servidão.  

 

 Eriane Justo Luiz Savóia (DGA/SEMASA) complementou a resposta 

dada ao convidado Gabriel Negrão informando que a Linha de 

Transmissão a ser implantada não atravessará a área de uso intensivo 

do Parque Natural Municipal do Pedroso.  

 

 Naiany Bonamichi Silva (Convidada) leu a seguinte observação 

registrada no chat pelo conselheiro Ednilson Ferreira dos Santos 

(DRS/SEMASA): “Dentre os vários planos apresentados para o 

licenciamento, deve constar o de gerenciamento de resíduos durante a 

implantação. Gostaria de conhecê-lo”.     

 

 Informou que há no escopo do projeto um Programa de Gerenciamento 

de Resíduos dentro do Plano de Construção do empreendimento. 

Comentou que foi disponibilizado à plenária um link de acesso ao 

Projeto Básico Ambiental com a descrição detalhada de todos os 

planos e programas. 

 

 Guilherme Lopes (Convidado) complementou dizendo que o projeto já 

foi adaptado ao Sistema Estadual de Gerenciamento Online de 

Resíduos Sólidos – SIGOR da CETESB.  

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROGRAMA “ÁGUA LEGAL” APLICADO À 
REGIÃO DA VILA LUZITA E A SITUAÇÃO DE DESABASTECIMENTO DE 
ÁGUA EM PARANAPIACABA. 
 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) informou que no dia 

19/05/2022 esteve em reunião com o Diretor e o Superintendente 

regional da SABESP e o Prefeito Municipal de Santo André Paulo Serra.  
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Dentre os assuntos debatidos, foi abordada a situação de 

desabastecimento de água em alguns pontos do município de Santo 

André. Informou que foram propostas algumas soluções, tais como: a 

alteração de horário em que a pressão da água é diminuída e a 

contratação de empresas que aperfeiçoem a gestão dos trabalhos de 

finalização das manutenções em redes de abastecimento. Quanto à 

Paranapiacaba, comentou que, após reconhecer os apelos e 

questionamentos encaminhados pelo COMUGESAN, a compra de um 

gerador foi colocada em licitação para sanar a falta d’água recorrente na 

Vila.   

 

 Guilherme Oliveira (Convidado - SABESP) confirmou o recebimento dos 

ofícios do COMUGESAN relacionados à implantação do Programa “Água 

Legal” na região da Favela do Amor e ao desabastecimento de água em 

Paranapiacaba. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) solicitou à Presidência do Conselho que 

a convidada Roberta Kelly Amorim Gomes (responsável pelo 

detalhamento dos impactos causados pelo Programa “Água Legal” à 

comunidade da Favela do Amor) exponha à plenária os resultados que 

obteve com sua investigação.  

 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) acatou o pedido. 

 

 Roberta Kelly Amorim Gomes (Convidada) informou que atua na Rede 

de Proteção e Resistência Contra o Genocídio. Como militante da 

Organização recebeu inúmeras denúncias de irregularidades após a 

implantação do Programa “Água Legal” dentro da Favela do Amor – Vila 

Luzita – Santo André (ocorrida no final de 2021).  

 

 Informou que o relatório da visita de verificação da instalação de 

relógios medidores de água na comunidade da Favela do Amor foi 

produzido em 15/01/2022. Elencou, resumidamente, todos os tópicos 

apontados no documento: 

 

 Comunicação falha entre SABESP e moradores da região 

 

 Comentou que a Sabesp, entre os dias 16 e 17/12/2021, 

disparou uma mensagem via WhatsApp informando que em 

27/12/2021 todo o sistema de água irregular seria cortado e 

que, por esse motivo, seria necessário que os moradores  
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providenciassem a regularização da ligação interna. Alegou 

que alguns receberam o comunicado por escrito, porém, a 

informação não chegou a todos da comunidade.  

 

 Falta d’água e problemas na instalação da rede de 

abastecimento 

 

 Após a implantação do Programa “Água Legal”, no final de 

dezembro de 2021, destacou que muitos moradores 

permaneceram mais de 20 (vinte) dias consecutivos sem 

água – fato agravado pelo contexto de pandemia da COVID-

19. 

 

 Informou que a SABESP realizou a ligação de água somente 

até os relógios medidores, deixando a cargo dos moradores 

os custos (cerca de R$ 150,00 a R$ 200,00) e as providências 

referentes à conexão da rede de abastecimento com suas 

residências.  

 

 Concluiu que o relatório aponta diversos prejuízos ocasionados à 

comunidade de moradores da Favela do Amor, em termos de 

direitos humanos.  

 

 Informou que, durante a vistoria, os moradores da região 

disseram não ter conhecimento sobre o funcionamento e as 

prerrogativas oferecidas pelo Programa de Tarifa Social.  

 

 Solicitou o posicionamento da SABESP acerca de todas as 

questões levantadas pela Rede de Proteção e Resistência Contra 

o Genocídio. 

 

 Guilherme Oliveira (Convidado – SABESP), a respeito do 

Programa “Água Legal”, informou que o objetivo da SABESP é 

possibilitar o acesso às regiões de maior vulnerabilidade 

socioeconômica à água tratada, promovendo cidadania e 

qualidade de vida.   

 

 Exibiu alguns resultados globais produzidos pelas ações do 

programa: 166 mil ligações regularizadas; 580 mil pessoas 

beneficiadas e 40 bilhões de litros de água economizados 

anualmente. Pontuou que no município de Santo André, entre 
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2019 e 2022, foram realizadas 10 mil regularizações.    

 

 Comentou que em 2019 o Programa “Água Legal” foi reconhecido 

como case de sucesso pela Rede Brasil – Pacto Global da ONU.  

 

 Informou que as lideranças locais da comunidade da Favela do 

Amor (Sra. Maria Helena e Sr. Gilmar “Mirandinha”) participaram 

da reunião de abertura do Programa, ocorrida na Pastoral da 

Criança, na qual foram comunicadas todas as etapas de obra e 

instalação de redes de abastecimento.  

 

 Exibiu o modelo de informe utilizado pela SABESP para a 

divulgação presencial e digital das orientações a respeito do 

Programa (slide abaixo). 

 

                       
 

 Quanto ao desconhecimento da etapa de cadastro, alegado por 

moradores da comunidade, esclareceu que somente uma pessoa 

por imóvel é inscrita no Programa – o que, na prática, pode gerar 

desencontro e conflito de informações entre os membros das 

residências. Ressaltou que a SABESP realizou contato com todos 

os imóveis da Favela do Amor, solicitando a um dos residentes o 

número do CPF, telefone e foto do documento de identificação, e 
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orientando sobre todas as etapas da regularização do 

abastecimento de água.     

  

 Informou que as obras de pavimentação do Programa dentro da 

Favela do Amor tiveram início no final de dezembro de 2021, 

sendo concluídas em 20/01/2022. 

  

 Apresentou imagens comparativas entre a cobertura asfáltica 

relatada na vistoria da Rede de Proteção e Resistência Contra o 

Genocídio e a verificada no dia 16/05/2022 pela empreiteira que 

presta serviço à SABESP (slide abaixo).   

 

 
 

 Esclareceu que no dia 16/12/2021 foi enviada aos números de 

telefone previamente cadastrados (cerca de 300), via WhatsApp, 

uma comunicação de supressão da rede irregular de água na 

Favela do Amor. Acrescentou que houve a confirmação de mais 

de 250 leituras da mensagem.     

 

 Em relação ao período de falta d’água citado no relatório da Sra. 

Roberta Kelly Amorim Gomes (27/12/2021 a 13/01/2022), 

comentou que, mesmo não estando conectados à rede de 

abastecimento, os moradores já dispunham de água tratada, 

uma vez que as ligações só foram cortadas pela SABESP no dia 

05/01/2022.  
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 Informou que, para a finalização do Programa “Água Legal”, em 

breve, a Favela do Amor receberá atendimento móvel da SABESP 

que ficará responsável por realizar todos os esclarecimentos 

necessários sobre os desdobramentos do Programa, tarifa social, 

reformulação de contas d’água com valores altos etc.  

 

 Roberta Kelly Amorim Gomes (Convidada) frisou a importância 

de a SABESP oferecer suporte às famílias residentes na Favela do 

Amor, levantando e esclarecendo, continuamente, dúvidas, 

questionamentos e sugestões da comunidade. Solicitou que, 

nesse sentido, seja firmado um compromisso de 

acompanhamento. 

 

 Informou que gostaria de ter acesso prévio ao cronograma de 

atendimento do Programa “Água Legal” aos próximos locais.  

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) comentou que vai disponibilizar 

ao COMUGESAN o planejamento das próximas ações do 

Programa. Além disso, reforçou que enviará uma van de 

atendimento móvel para sanar todas as eventuais dúvidas e 

falhas existentes na comunicação entre a comunidade e a 

SABESP.  

 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) colocou-se à 

disposição para informar ao COMUGESAN e à SABESP qualquer 

solicitação, dúvida e/ou questionamento advindos de 

representações da Sociedade Civil, tal como a Rede de Proteção e 

Resistência Contra o Genocídio.  

 

 Abriu espaço para as manifestações da plenária. 

 

 Nilson Oliveira Bispo (DMO/SEMASA) comentou que, em um dos 

locais contemplados pelo Programa “Água Legal” (Núcleo 

Bougival), pôde verificar o contentamento do público com as 

ações de intervenção da SABESP.  

 

 Josenilda Maria da Silva (MDDF) disse que, mesmo o Núcleo 

Titan tendo sido alvo de uma ação de reintegração de posse, 

houve regularização das redes de abastecimento por meio do 

Programa “Água Legal”. Acrescentou que a equipe da Secretaria 

de Habitação e Regularização Fundiária informou que nem 

sempre é notificada a respeito da instalação de hidrômetros.  
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 Comentou que no Núcleo Dominicanos, após a implantação do 

Programa, foram verificadas inconsistências nos CEPs de 

algumas residências (muitos não correspondem ao real endereço 

dos moradores). Ressaltou que muitos moradores não possuem 

acesso ao Registro Geral de Imóveis (RGI) e que muitas ruas da 

região ainda se encontram esburacadas. 

 

 Informou que a comunidade do Núcleo Gamboa está cadastrada 

no Programa de Tarifa Social, no entanto, as contas de água 

foram emitidas com valores muito altos. Acrescentou que a 

equipe de atendimento móvel da SABESP comunicou que as 

contas seriam reajustadas em um prazo de vinte dias – o que não 

aconteceu.  

 

 Relatou que muitas comunidades periféricas estão enfrentando 

grande dificuldade em obter esclarecimentos precisos da 

SABESP.  

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) informou que a SABESP busca 

implementar o Programa “Água Legal” em regiões em que há 

liberação para atuação definitiva, embora independa de 

regularização fundiária. No caso do Núcleo Titan, como o 

processo judicial de desapropriação é moroso, a SABESP não 

deixou a comunidade, em termos de abastecimento de água, 

desassistida.   

 

 A respeito do Núcleo Dominicanos ABB, comentou que na região 

estão ocorrendo concomitantemente ações dos Programas “Água 

Legal” e “Viver Melhor” (iniciativa do Governo do Estado de São 

Paulo responsável pelo aprimoramento das condições 

habitacionais e regularização fundiária para famílias de baixa 

renda). Explicou que a SABESP está tentando em conjunto com 

os organizadores do “Viver Melhor” minimizar os impactos locais. 

Afirmou que as obras, provavelmente, serão concluídas em 

Junho de 2022.  

 

 Quanto aos CEPs atribuídos incorretamente às residências, 

esclareceu que a SABESP pode ter cometido algum equívoco 

cadastral ou a Prefeitura Municipal de Santo André pode ainda 

não ter gerado os números. Comprometeu-se a diagnosticar a 

origem do problema.  
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 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) informou que 

em alguns casos não há CEP oficial para uma determinada rua. 

Acrescentou que no dia 31/05/2022 participará de uma reunião 

com o Google para regularizar os endereços cadastrados, por 

meio do uso de novas tecnologias de localização.  

 

 Guilherme Oliveira (Convidado), acerca da Tarifa Social, 

esclareceu que em outubro de 2021, com a troca do sistema 

utilizado pela SABESP, alguns dados cadastrais foram 

corrompidos, gerando a exclusão de cerca de três mil ligações de 

água do Programa. Informou, entretanto, que o recadastramento 

dos imóveis, inclusive dos que se localizam dentro do 

Condomínio Londrina, foi finalizado no início de 2022. 

 

 Comentou que os valores altos das contas de água registrados no 

Núcleo Gamboa já devem ter sido revistos e reformados, haja 

vista o recadastramento dos moradores no Programa de Tarifa 

Social.  

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) registrou no chat a seguinte 

pergunta: “Qual o critério para a TARIFA SOCIAL hoje?”. 

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) respondeu que, basicamente, são 

três os critérios para a inscrição no Programa de Tarifa Social: 

renda familiar de até três salários mínimos; habitação com área 

útil construída até 60m² e consumo de energia elétrica de até 

170 kwh/mês.    

 

 Josenilda Maria da Silva (MDDF) comentou que é necessário 

criar um canal de atendimento mais acessível às comunidades, 

visto que muitos moradores têm pouca familiaridade com a 

internet e o uso de celulares.  

 

 Perguntou como é feita a solicitação de atendimento móvel da 

SABESP. 

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) respondeu que, geralmente, essa 

modalidade de atendimento funciona sob demanda, sendo 

acionada pela Secretaria de Habitação, Prefeitura etc. 
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 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) informou que 

desde a assinatura do convênio com a SABESP houve um lapso 

temporal em que não houve devolutiva à Sociedade Civil a 

respeito dos problemas pertinentes à água e esgoto. Registrou 

como encaminhamento a possibilidade de encaminhar à 

Secretaria Executiva do COMUGESAN quaisquer demandas 

relacionadas à SABESP.  

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) informou que faz falta ao 

município de Santo André um trabalho mais sólido de 

acompanhamento às favelas e postos de atendimento presencial 

descentralizados da SABESP. Perguntou quantas equipes há à 

disposição da estatal para a realização de trabalho social. 

Comentou que antes da concessão dos serviços de água e esgoto, 

o SEMASA aplicava o direito ao uso da tarifa social a todas as 

famílias inseridas em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Perguntou se a alteração desse critério foi contratual.  

 

 Mencionou que o problema de abastecimento de água em 

Paranapiacaba foi relatado ao Gerente Regional Walber Nagot na 

Reunião Ordinária do Comugesan realizada em março de 2021. 

Comentou que, desde então, nenhuma medida foi adotada. 

Ressaltou que a comunidade não foi assistida por diretrizes 

contingenciais (firmadas durante vistoria do Ministério Público 

na Vila), tais como distribuição de caixas d’água e circulação de 

caminhões pipa, chegando a permanecer 6 (seis) dias 

consecutivos sem água disponível. Julgou importante que a 

SABESP esclareça muitos aspectos do contrato com a 

municipalidade. 

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) comentou que as ZEIS 

continuam tendo a participação no Programa de Tarifa Social 

garantida. Pontuou que para as comunidades residentes fora 

dessas Zonas, os critérios para adesão são aqueles informados 

anteriormente.     

 

 Em relação ao quadro de funcionários envolvidos com as tarefas 

de comunicação social, informou que toda a expertise do 

SEMASA foi absorvida pela SABESP. Acrescentou que são 

elaborados relatórios socioambientais mensais enviados ao 

Banco Mundial para acompanhamento das ações do Programa 

“Água Legal”.  
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 Sobre a descentralização do atendimento presencial, respondeu 

que, no momento, é capaz de disponibilizar as vans de 

atendimento móvel às comunidades mais necessitadas para 

esclarecer de forma permanente todas as dificuldades 

apresentadas em relação aos serviços SABESP.     

 

 Informou que até o final de 2022 serão instalados os geradores 

na Vila de Paranapiacaba para sanar os problemas de 

fornecimento de água. 

 

 Elena Maria Rezende (PROLEG) perguntou quais medidas 

paliativas serão adotadas até que seja feita a instalação dos 

equipamentos de energia. 

 

 Guilherme Oliveira (Convidado) respondeu que a SABESP 

telemetrizou todo o equipamento de saneamento de 

Paranapiacaba, para agilizar a detecção e o atendimento às 

situações pontuais ou globais de falta d’água.  

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 
 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/SEMASA) comentou que todos os 

encaminhamentos solicitados ao longo da reunião foram registrados no 

chat:  

 

1. Sugestão de reunião específica entre o Conselho Municipal de Saúde e o 

Comugesan; 

 

2. Disponibilização do Plano de Manejo à Plenária; 

 

3. Análise da capacidade de abrigar informações acerca do licenciamento 

ambiental da CTEEP dentro do portal do Semasa, para 

acompanhamento da Sociedade Civil; 

 

4. Indicação de um membro da Sociedade Civil para suplência do Grupo 

Gestor do Fumgesan, em virtude do desligamento da conselheira Maíra 

(MDV); 

 

5. Solicitação de respostas às perguntas registradas no chat referentes à 

pauta da SABESP sobre o Programa Água Legal e o abastecimento de 

água em Paranapiacaba; 
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6. Envio de ofício à ARSESP (agendamento de vistoria técnica em conjunto 

com a agência reguladora, com participação da SABESP, ENEL, 

SEMASA, PMSA, Sociedade Civil do COMUGESAN e CMRPPA) e à ENEL 

(falta de energia em Paranapiacaba); 

 

7. Solicitação do cronograma de atendimento do Programa Água Legal. 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS 
 

 Justificaram ausência na presente reunião: Sindicato dos Químicos do 

ABC.  

ENCERRAMENTO 

 

 Gilvan Ferreira de Souza Júnior (SUP/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: 
 

 
 

Gilvan Ferreira de Souza Júnior 
Presidente do Comugesan 

Superintendente do Semasa 
 
 
 

Eriane Justo Luiz Savóia 
Secretária Executiva do Comugesan 

Diretora do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa 
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