
 

 

Secretaria de Administração e Modernização 
• Uma das primeiras ações da Pasta foi a solicitação de realização de 
concurso público para 233 profissionais da educação.  
• Rede Wi-Fi na Vila Luzita – no dia 10, rede sem fio foi instalada na Vila 
Luzita, com alcance de 500 metros. A rede vai disponibilizar acesso à 
informação aos moradores do entorno. Meta é alcançar o maior número de 
bairros, praticamente cobrindo a cidade com o serviço sem fio. 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
Procon 
• Criação da Escola do Consumidor. 
• Assistência Judiciária: criar interface com as secretarias afins, voltadas 
aos direitos humanos fundamentais, para a prestação jurídica aos atingidos por 
violações e às minorias. 
• Criação dos Cargos de Agentes e Fiscais do Consumidor. 
Craisa 
• Pagamento de férias atrasadas devidas em dezembro/12 (pagas em 
janeiro13). 
• Pagamento de vale transporte de funcionários que se encontrava em 
atraso. 
• Pagamento da rescisão dos comissionados sem recursos orçados no 
exercício de 2013. 
• Pagamento das cooperativas de agricultores familiares atrasado desde 
agosto. 
• Retomada de pagamento de impostos (INSS, FGTS, IRRF, COFINS, 
ISS, PIS) suspensa pela administração anterior. 
• Acerto para deixar em dia os pagamentos das empresas terceirizadas 
(Assistência Médica, Portaria, Transporte de Alimentos, Segurança). 
• Corte de linhas telefônicas sem uso. 
• Corte de gastos devido à solicitação de isenção de tarifas bancárias. 
• Pagamentos e/ou parcelamento de débitos de fornecedores com notas 
fiscais vencidas até 31.12.12 no montante de R$ 848.045,94. 
• Redução de custos (a ser mensurado em médio prazo) de contratos 
cujos fornecedores solicitaram atualização de preços para renovação 
contratual. Por meio de negociação, a Craisa renovou por período de 12 meses 
sem reajustes. 
• Reavaliação dos custos/preços dos produtos e/ou serviços da Craisa. 
• Reavaliação dos custos de telefonia. 
• Diminuição no custo dos produtos e/ou serviços da Craisa em conjunto 
com a Diretoria Operacional, por meio das supervisões de restaurantes e 
alimentação escolar (ainda não mensurável). 
• Readequação de funcionários, funções, fusões de departamentos 
visando melhoria nos trabalhos, ganhos em produtividade e queda de custos 
(ainda não mensurável). 
• Retomada de aquisição de software para integralização da folha de 
pagamento aos outros sistemas utilizados pela Craisa (abandonado a partir de 
2009). 
• Retomada no processo licitatório para manutenção, renovação e seguro 
dos equipamentos de informática. 
• Discussões constantes com o Banco do Brasil para melhora do fluxo de 
trabalhos entre Craisa e BB. 



 

 

• Integralização dos sistemas contábil e financeiro. 
• Retomada dos trabalhos de Assistente Social com atendimento aos 
funcionários. 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
Cultura e Turismo 
• No dia 6 de fevereiro foi assinado o requerimento de inscrição da cidade 
para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura. Com o pedido feito, a 
Prefeitura aguarda o governo federal para incluir a cidade no PNC (Plano 
Nacional de Cultura). 
• Retorno do Rock in Rua. 
• Recebimento de obra assinada por Tomie Ohtake. 
• EMIAs (Escola Municipal de Iniciação Artística) – projeto mantido. 
• Das sete cidades do ABC, apenas Santo André e São Bernardo 
mantiveram o carnaval da cidade. 
• Monumentos de Santo André passam por manutenção e limpeza - João 
Ramalho (Paço Municipal), Luiz Sacilotto (Senador Fláquer), Imigrante Italiano 
(Av. Perimetral), Presidente Kennedy (Vila Bastos), Marco Zero (Centro), Allan 
Kardec (Jardim Bela Vista), Antônio Fláquer (Ipiranguinha), Maçonaria (Vila 
Dora), Governador Adhemar de Barros (Santa Terezinha) e Padre Luiz Capra e 
Padre Leonardo Nunes, ambos no centro da cidade. Além das estátuas acima, 
passaram pelo mesmo processo outros símbolos de Santo André, como o 
prédio da Secretaria de Cultura, a Casa do Olhar, a Casa da Palavra e a 
fachada do Teatro Municipal da cidade. 
Esporte e Lazer 
• Retomada do projeto Expresso Lazer, com ação realizada nos núcleos 
do Sacadura Cabral e Tamarutaca. 
• Entrega da Pista de Skate comunitária instalada no Bairro Campestre 
(20/4). 
• Manutenção dos esportes de alto rendimento.  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
• Lançamento do Programa de Fomento ao Comércio de Bairro. 
• Lançamento do Programa Taxista Empreendedor. 
• Retomada do Conselho de Desenvolvimento Econômico. 
• Início de série de visitas para tirar o parque tecnológico do papel. 
• Lançamento da Sala do Empreendedor no dia 04/04. 
• Resgate do intercâmbio cultural e econômico com cidades irmãs. 
• Parceria e diálogo com entidades de classe. 
• Foco das ações na tecnologia e inovação. 
• Cooperação unificada com o Sebrae. 
• Eventos realizados com mulheres empreendedoras e palestra para 
exportadores, com participação dos Correios. 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
• Entrega dos conjuntos habitacionais Juquiá e Londrina. 
• Assinatura do primeiro PAC dessa gestão da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação para a construção do conjunto Olaria 
(200 unidades habitacionais), no Jardim Irene, removendo da área de risco 
todas as famílias da Avenida Maurício de Medeiros. 
• Busca de soluções junto ao governo estadual para a Chácara Baronesa. 
• Reuniões com representantes de comunidades da cidade para a busca 
de soluções emergenciais para as principais áreas de risco, como aquela com 



 

 

os moradores da Maurício de Medeiros, e mediação de negociação entre o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) com o proprietário do terreno 
invadido no Jardim do Estádio. 
• Formação de força-tarefa com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar 
para a fiscalização do funcionamento de casas noturnas. 
• Apresentação do projeto de urbanização do CDHU para o Jardim Santo 
André. 
Educação 
• Kits de material escolar para aproximadamente 35 mil alunos.  
• Uniforme escolar para cerca de 32 mil alunos. 
• Adesão ao Plano Nacional pela Educação na Idade Certa  (Pnaic), do 
governo federal. O plano tem como objetivo, por meio de formação de 
professores, promover a alfabetização e a capacidade de fazer contas até os 8 
anos de idade. 
• Duplicação da participação do município no Programa Mais Educação, 
também do governo federal, passando de 9 para 18 escolas inseridas. O 
programa amplia o período de permanência dos alunos nas escolas em duas 
horas, por meio de atividades esportivas e culturais, além de matérias da grade 
curricular como português e matemática. Serão beneficiados 1,8 mil alunos. 
• Inscrições abertas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que 
possibilita a conclusão do ensino fundamental para quem não teve 
possibilidade de fazê-lo no tempo regular. 
• Inscrições abertas para os cursos de Costura Industrial e Construção 
Civil (pedreiro assentador, pedreiro revestidor, pintor de obras e instalador 
hidráulico e eletricista) frutos de parceria com o Senai. As inscrições 
permanecem abertas o ano todo. Há turmas nos três períodos (manhã, tarde e 
noite).  
• Convocação de 374 pessoas aprovadas em concurso realizado no ano 
passado para funções como professor de Educação Física, merendeiro, agente 
de inclusão escolar, auxiliar administrativo e monitor de inclusão digital. 
Secretaria de Gestão de Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque 
Andreense 
• Elaboração de projetos de restauro da Vila de Paranapiacaba com vistas 
aos recursos de R$ 1 bilhão do governo federal, por meio do Plano de 
Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas. Estes projetos foram 
apresentados ao Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional em 
Brasília.  
• Recomposição das pontes da Trilha da Pontinha, localizadas no Parque 
Natural Municipal Nascentes. 
• Eliminação de foco de deslizamento na Estrada do Mendes, em 
Paranapiacaba. 
• Eliminação de ponto de alagamento na Rua Araçauva, na Chácara 
Carreras. 
• Recuperação do guarda-corpo da estrada de acesso à Parte Baixa da 
Vila. 
• Recuperação de vias no Jardim Clube de Campo, Parque América e 
Parque Andreense. 
• Realização da Operação Bota-fora na Vila de Paranapiacaba. 
• Elaboração de duas importantes minutas, encaminhadas à Câmara 
Municipal, com alterações na lei que regula as ações da Pasta. Trata-se da Lei 



 

 

da Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba (ZEIPP), 
aprovada em 2007, e que é uma espécie de Plano Diretor de Paranapiacaba. A 
primeira minuta propõe a alteração dos contratos com os permissionários das 
moradias e pontos comerciais da Vila, que se encontram vencidos.  A segunda, 
propõe a reorganização dos Conselhos de Representantes dos moradores de 
Paranapiacaba e Parque Andreense, que foram desarticulados na 
administração passada. 
• Programação especial da Escola de Formação Ambiental Billings no 
mês de março, com série de atividades relacionadas ao Dia Internacional da 
Mulher e ao Dia Mundial da Água. 
Secretaria de Inclusão Social 
• Retomada do Convênio com o MDS para a Segurança Alimentar, que 
não foi renovada em 2012; desenvolvimento de ações conjuntas à Craisa e 
entidades sociais participantes e representantes dos beneficiários dos 
programas de segurança alimentar, reativando as ações do Banco de 
Alimentos na captação de alimentos e distribuição aos beneficiados, 
desativadas após as eleições municipais.  
• Reuniões com lideranças locais e Associação de Moradores deram início 
às ações junto aos centros comunitários que serão reativados com atividades 
sócio-educativas, de cultura e lazer. Já foram realizadas atividades junto à 
Secretaria de Esporte e Lazer – Expresso Lazer - nas duas comunidades já no 
mês de janeiro.  
• Encaminhamentos para reformas e ampliação do Centro de Referência 
Especial da Assistência Social – CREAS e outros equipamentos da Assistência 
Social na Rua Senador Flaquer, 351, Centro. 
• Encaminhamentos de reforma de equipamento e convênio para 
ampliação do atendimento de acolhimento de idosos e de idosos acamados. 
• Empenho na conclusão da obra do novo CRAS Alzira Franco e 
aquisição de mobiliário e equipamentos para inauguração do mesmo até 
julho/13. 
• Ações de atendimento de retaguarda social às famílias desabrigadas por 
desastres naturais (chuvas) e das desapropriações ocorridas de propriedade 
do CDHU. 
• Aprovação de Lei de Reajuste de valores do Aluguel Social, 
determinando novo teto do valor para R$ 465,00, beneficiando as famílias que 
necessitam deste recurso social.  O valor subsidia o aluguel de famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Aproximadamente 700 pessoas estão 
contempladas.  O último reajuste deste benefício ocorreu em 2008.  
• Adesão ao Programa BPC na Escola, inativo desde o ano de 2008, que 
viabiliza ações intersetoriais para a superação dos entraves que impedem ou 
dificultam o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com 
deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
• A Chance to Play para Santo André – Duas entidades de Santo André 
foram selecionadas para a edição 2013/2014 do A Chance to Play – O Direito 
de Brincar, do Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volkswagen. A Federação 
das Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA) e o Centro de Libertação 
de Vidas (CELIVI) foram as instituições contempladas na iniciativa, que tem a 
missão de valorizar o brincar como ferramenta para o desenvolvimento e 
educação das crianças e dos jovens.   
 



 

 

• Início das atividades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC, destinado a pessoas de baixa renda para 
qualificar mão de obra e facilitar a inserção no mercado de trabalho - para 
famílias beneficiadas pelo programa do governo federal inscritas no Cadastro 
Único do Bolsa Família - atualmente 146 alunos estão cursando quatro cursos 
abertos e outros abrem mensalmente, com inscrições nos CRAS. 
• Organização administrativa dos equipamentos Centro de Referência do 
Idoso, Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, CRAS e CREAS, com 
reforços profissionais e solicitação de chamamento de profissionais 
selecionados pelo último Concurso Público, para tornar ágil e qualificar os 
atendimentos dos munícipes; 
• Início das ações do Programa “Santo André Sem Miséria”, que pretende 
a erradicação da pobreza no município. O Programa contará com diversas 
ações, entre elas, o “Santo André Carinhoso”, a busca ativa das famílias em 
situação de pobreza, a identificação de famílias e pessoas que ainda não 
participam de programas de transferência de renda, recadastramento dos 
beneficiados do Bolsa Família, acompanhamento de condicionalidades pela 
Educação e Saúde; integrar programas como Segurança Alimentar, Pronatec, 
Geração de Trabalho de Interesse Social (GTIS), PETI, de qualificação 
profissional e geração de renda, entre outros, para criar condições de 
emancipação das famílias beneficiadas. 
• Adesão ao programa Crack é possível vencer. 
Mulheres 
• Fortalecimento dos trabalhos do Conselho Municipal de Direitos da 
Mulher, sendo que na primeira reunião do ano no dia 8 de janeiro selou-se o 
compromisso desta gestão com o estabelecimento de um canal de 
comunicação pautado na participação cidadã de forma transparente e 
democrática. 
• Implementado o Grupo Intersecretarial Elo Mulher, como espaço de 
interlocução interna da administração, coordenado pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres com a função de propor e implementar políticas públicas, de 
forma matricial e garantindo a transversalidade da questão de gênero em todas 
as áreas do governo municipal. 
• Celebração do “Dia da Visibilidade Trans” com Mostra de documentários 
sobre a importância da identidade de gênero e do respeito aos direitos 
humanos de Travestis e Transexuais, com entrega de informativos sobre Nome 
Social e Lei Estadual 10.948, no Terminal Metropolitano de Santo André,  em 
29 janeiro de 2013 e com a apresentação do filme “Janaína Dutra – A Dama de 
Ferro”, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, seguido por um debate, 
no dia 31 de janeiro. 
• Distribuição aos servidores das Unidades de Saúde do material 
informativo da Campanha "Travesti e Respeito – Olhe e veja além do 
preconceito", com objetivo de orientar sobre os direitos de travestis e 
transexuais ao tratamento de forma integral na saúde e o direito ao uso de 
prenome social. 
• Estabelecida a Agenda Integrada do Mês da Mulher de forma matricial 
com o Elo Mulher e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. 
• Agenda externa do Mês da Mulher com 40 atividades, que foram 
desenvolvidas por várias áreas do executivo, em diversas regiões da cidade e 
com diversas camadas sociais. 



 

 

• Agenda interna do Mês da Mulher com mais de 15 atividades voltadas 
para as funcionárias públicas de todas as áreas do governo. 
• Divulgada a importância de se formular e implementar políticas públicas 
para as Mulheres com a distribuição de 30.000 folders e 500 cartazes por toda 
a cidade, além da divulgação intensa nas redes sociais eletrônicas. 
• Realizada a Parada Lilás em celebração do Dia Internacional da Mulher. 
• Estabelecido contato com a Câmara Municipal, Poder Judiciário, 
Defensoria Pública, Delegacia dos Direitos da Mulher, Hospital da Mulher, 
Associações, Organizações e Movimentos de Mulheres, Universidades e 
Sindicatos, com a finalidade de estabelecer parcerias. 
• Formalizado o Decreto que vincula o serviço de proteção à mulheres em 
situação de violência – Centro de Referência Vem Maria, na área de políticas 
para as mulheres, hoje lotada na Secretaria de Gabinete. 
• Continuidade dos trabalhos no GT Gênero e no Conselho Gestor da 
Casa Abrigo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com a eleição de nossa 
representante como coordenadora do GT Gênero para o biênio 2013/14. 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
• Reconstrução de ponte na Avenida Antônio Cardoso, que cedeu em 14 
de fevereiro. Novo elevado teve investimento de R$  5,1 milhão e tem previsão 
de conclusão em seis meses. 
• Investimento de R$ 3,5 milhões em infraestrutura e manutenção de vias 
em Santo André, incluindo serviços como reforma de passeio público, pintura 
de guias e de postes e substituição de sarjetões. 
• Governo andreense protocolou no dia 26 de março, na Câmara 
Municipal, projeto de implantação do Bilhete Único em Santo André. 
• Revitalização da Oliveira Lima, com lavagem da cobertura na face 
interna e externa e pintura da estrutura metálica e dos pilares. Custo estimado 
de R$ 300 mil na primeira fase do projeto. 
• Força-tarefa para restabelecer o estádio Bruno Daniel. Portões foram 
reabertos no dia 23/01, a partir de intervenções pontuais no elevador, pintura, 
gramado, sanitários, recuperação do sistema de irrigação e manutenção geral. 
• Ação emergencial para restabelecer a iluminação pública em mais de 6 
mil pontos escuros, herdados da administração anterior. Em 60 dias de 
trabalhos intensivos, mais de 80% dessa demanda já foi absorvida. Contrato 
emergencial custou R$ 3,8 milhões e tem prazo de seis meses. 
• Construção de passarela na Avenida Prestes Maia. Obra terá edital 
lançado na próxima sexta-feira (12). Secretaria pretende entregar o elevado 
ainda neste ano. Trata-se de reivindicação antiga da população andreense. 
• 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes capinadas e roçadas. 
Serviço estava sem contrato de manutenção e, desde a primeira quinzena de 
janeiro, foram intensificadas as equipes. 
• Projeto de revitalização da Praça Heliópolis: Implantação de academia 
ao ar livre, instalação de playground, colocação de lixeiras, bancos, 
reestruturação das calçadas, canteiros com vegetação diversificada, árvores 
frutíferas para que haja atração de pássaros, podas das árvores para melhoria 
da infiltração dos raios solares, e transparência em toda sua extensão, 
recolocação do telefone público. 
Secretaria de Orçamento e Planejamento 
• Anúncio PPA Participativo para abril. Início de reuniões internas e 
centros de bairro. 



 

 

Secretaria de Saúde 
• Mais sete medicamentos serão distribuídos na rede pública municipal de 
Saúde. Os remédios serão destinados à saúde da mulher, do homem e do 
idoso. O custo mensal é de R$ 136.598,00. A última inclusão de medicamentos 
para distribuição na Rede Básica de Saúde ocorreu em 2008, na gestão do 
prefeito João Avamileno. 
• A Saúde Mental de Santo André será a maior beneficiada, uma vez que 
ficou praticamente esquecida nos últimos quatro anos. Entrega do CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) III 24 horas, que funcionará em imóvel 
próprio na Vila Vitória, região que abrange bairros populosos como, Vila Luzita 
e Jardins Irene 1 e 2. O prédio será entregue aos usuários dia 26 de abril. O 
equipamento oferecerá oito leitos de internação. 
• Em um mesmo dia (29), o governo municipal lança, oficialmente, o Crack 
é Possível Vencer, programa do governo federal e que será desenvolvido em 
conjunto com as secretarias de Saúde, Segurança Pública Urbana e Trânsito e 
Inclusão Social. Serão entregues ainda duas Repúblicas Terapeutas para o 
público adulto, com oito leitos, e outra infantil, com oito leitos. Dos atuais 32 
leitos, espalhados pelos outros dois Caps e a emergência psiquiátrica do CHM 
(Centro Hospitalar Municipal), a população ganhará mais 24 leitos. No total, 56 
leitos. E também a entrega do primeiro Consultório na Rua – todos para 
atendimento de pacientes vítimas de transtornos psíquicos e emocionais.  
• A direção do CHM (Centro Hospitalar Municipal), ex-Santa Casa, amplia 
o número de leitos da UTI adulto, uma das principais necessidades na saúde 
pública do País. Hoje, são 17, que saltarão para 34 no total. O hospital também 
passa por outras reformas internas para melhora da qualidade de atendimento 
ao público, como reforma da cozinha e do ar condicionado central. 
Secretaria de Segurança Pública Urbana e Trânsito 
• Elaboração e execução junto com outras secretarias, da Formatura das 
participantes do projeto Mulheres da Paz, total de 140 formandas, em 
08/03/2013. 
• Dado início aos projetos Justiça Comunitária e Segurança Interativa, 
identificando as necessidades quanto às especificações de materiais (de 
consumo e permanente); serviços (advogados, psicólogos e assistentes 
sociais), já iniciando as cotações de preço, para a publicação das Licitações. 
• Apoio à Policia Militar do Estado de São Paulo, na Operação Lazer 
Seguro durante 3 finais de semanas consecutivos, de 23/02 até 09/03 de 2013 
nos bairros Jd Maracanã e Cata Preta. 
• Apoio com GM em operação reintegração de posse no Jardim Santo 
André.   
• Início de licitação para aquisição de mais 22 câmeras de vídeo 
monitoramento.  
• Lançamento do programa Operação Moto Cidadã, da Guarda Civil 
Municipal.  
• Entrega de 20 motos e cinco carros para o trânsito.  
• Integração com o sistema Infoseg. 
• Implantação do Despacho Eletrônico das Viaturas da GM, para 
atendimento de ocorrência. 
• 4586 atendimentos de Ocorrências registrados pela CMT (Central de 
Monitoramento de Transito), destacando-se: 

893 - Remoções com Guincho / Reboque  



 

 

306 - Manutenções a Semáforos Inoperantes 
408 – Veículos Imobilizados na VIA. 

• Limpeza,  manutenção  e implantação de placas de regulamentação e 
advertência  no total de 3610 placas. 
• Sinalização horizontal com 2623m² de pintura de solo. 
• Implementação da operação Segurança Cidadã com Motos  (Aumento 
da sensação de segurança e visibilidade) 
• Capacitação de 31  Guardas Municipais que serão multiplicadores do 
Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi, com a incumbência 
de habilitar todo o efetivo na GM  na doutrina do método, que é 
internacionalmente reconhecido. 
• Elaborados 46 intervenções para melhoria da segurança do sistema 
viário do município, em face a solicitações de munícipes e  vereadores, visando 
corrigir  sinalização  horizontal e vertical. 
 
Semasa 
Departamento de Planejamento e Obras 
• Retomada das obras em abril/13 dentro do Planejamento Financeiro do 
Semasa e resgate dos contratos de financiamento junto à Caixa Econômica 
Federal (CEF) para os contratos a seguir: 
1.Implantação de Rede Coletora de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos 
no Recreio da Borda do Campo; 
2.Intercepção dos Esgotos Sanitários para Tratamento Coletor Tronco e Rede 
Coletora Comprido, Coletor Tronco Tamanduateí, Coletor Tronco Cassaquera e 
Coletor Tronco Caraibas; 
3.Canalização do Córrego Guarará, Coletor Tronco e Rede Coletora – entre a 
Av. Cap. Mario de Toledo Camargo e Estrada da Cata Preta; 
4.Coletores Tronco para interligação com os Troncos da Sabesp em diversos 
locais do município; 
5.Finalização do Galpão de Triagem no Aterro Sanitário; 
6.Canalização do Córrego Guaixaya – Av. das Nações; 
7.Complexo Jd. Irene 3.ª Etapa – Tanque de Detenção de Drenagem. 
• Revisão e Remodelação dos contratos com financiamento da CEF, 
conforme segue: 
1.Desenvolvimento Institucional – Água – Caça Fraudes; 
2.Desenvolvimento Institucional – Esgoto – Caça Esgoto; 
3. ETA de Paranapiacaba – revisão do Edital de Contratação. 
• Revisão e Programação de atividades nos seguintes contratos: 
1.Elaboração do Relatório Ambiental da nova ETA Santo André – 
Pedroso/Recreio. 
• Novos empreendimentos: 

 Carta Consulta aprovada pela CEF para Projeto Executivo e Obras para 
construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Santo André – 
Pedroso/Recreio. 

• Cartas Consulta inscritas para aprovação de novos financiamentos: 
1. Implantação de Redes de Esgoto e Estação de Tratamento no Pq. 
Andreense e Vila de Paranapiacaba; 
2. Melhoria e Readequações do Sistema de Abastecimento de Água de Santo 
André – inclui Cavalete de Aço DN 1.100 mm sobre o Tamanduateí (Av. 
Sorocaba), Rede de Distribuição de Água no Pq. América, Remanejamento de 



 

 

50 Km de Rede de Distribuição de Água em diversos locais no município, 
Adutora do Setor Erasmo Assunção 1.777 m DN 600 mm, Desativação do 
Setor Adutora Av. Itamarati, Repontecialização do Booster no Sítio dos Vianas; 
3. Implantação de Redes de Esgoto no Pq. América e diversas Ruas no 
município e Coletor Tronco do Córrego Taióca; 
4. Serviços de Engenharia para Otimização Operacional e Redução de Perdas 
de Água no município.  
Departamento de Manutenção e Obras 
1. Instalação de bancada eletrônica de hidrômetros; 
2. Inscrição do Programa Reágua; 
3. Retomada do controle de perdas em núcleos; 
4. Entrada em operação da torre do Reservatório São Jorge – já iniciado; 
5. Execução das ligações de esgoto dentro dos prazos estabelecidos aos 
clientes; 
6. Redução na demanda reprimida dos serviços de reposição asfáltica e 
pedreiro; 
7. Remanejamento das equipes de manutenção a fim de melhorar o 
atendimento aos serviços de manutenção de água e esgoto; 
8. Continuidade dos serviços de remanejamento e extensões das redes de 
água, esgoto e drenagem. Ex. Avenida Lino Jardim e Rua Rio Oiapoque; 
9. Segunda bomba da extensão de água bruta do Pedroso em operação, 
conduzindo mais água para tratamento na ETA; 
10. Reforma, pintura e capina dos próprios da autarquia: Gonzaga, Parque das 
Nações e Paraíso; 
11. Reforma dos telhados do Recanto Arco Íris no Parque do Pedroso e 
laboratório da Estação de Tratamento de Água Guarará; 
12. Recuperação de bomba do caminhão-tanque, colocando mais um veículo 
em operação para distribuição de água no Clube de Campo e Parque 
Andreense; 
13. Preparação de editais para contratação de empresas para execução de 
novas ligações de água, equipamentos de alta pressão e vácuo, e 
televisionamento de redes de esgoto e drenagem por circuito fechado de TV; 
14. Limpeza das estações elevatórias de esgoto do Miami Riviera, colocando a 
mesma em situação adequada de operação. 
Departamento de Defesa Civil 
1. Organização de exitosa de força-tarefa entre equipes do Semasa e 
Prefeitura Municipal para ações emergenciais conjuntas no atendimento aos 
moradores atingidos pelos eventos chuvosos, tendo em vista que o município 
foi entregue à nova Administração sem um contrato de manutenção da cidade 
vigorando; 
2. Mapeamento das áreas de risco (geológico e de enchentes), de acordo com 
levantamento feito pelo Ministério das Minas e Energia; 
3. Inserção da cidade de Santo André como uma das beneficiadas para 
receber o mapeamento das áreas de risco realizado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas. A entrega do documento será em maio; 
4. Indicação de novos pontos estratégicos na cidade para receber pluviômetros 
automáticos ofertados pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres 
Naturais, do Governo Federal; 



 

 

5. Vistorias técnicas para levantamento dos pontos de maior vulnerabilidade da 
avenida Maurício de Medeiros, região fortemente atingida pela chuva de 
fevereiro deste ano. 
Departamento de Gestão Ambiental 
Licenciamento Ambiental: 
1. Formação de grupo técnico para revisão dos fluxos processuais internos 
com intuito de agilizar a emissão de licenças ambientais. Muitos procedimentos 
já foram alterados e implementados. As alterações foram inseridas nos 
procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001; 
2. Formação de grupo técnico para revisão da legislação pertinente, bem como 
a elaboração de propostas também com o intuito de agilizar e facilitar os 
pedidos de licenças ambientais.As propostas estão em andamento e o prazo 
para implementação é julho/2013; 
3. Revisão geral de centenas de processos que se encontravam no 
Departamento com a finalidade de providenciar os encaminhamentos devidos. 
Atividades de Educação Ambiental: 
1. Foi dada uma ênfase maior para o tema, priorizando atividades conjuntas 
com outros departamentos, principalmente a CCS; 
2. Elaboração de propostas conjuntas para toda a rede de ensino de atividades 
de educação ambiental; 
3. Elaboração de propostas para educação ambiental para os núcleos; 
4. Curso de educação ambiental para os cooperados das Cooperativas de 
reciclagem; 
5. Curso de educação ambiental para um grupo da Melhor Idade; 
6. 1ª Etapa da Oficina de Educação Ambiental para a área de mananciais; 
7. Implantado um novo programa “Workshop” Infantil de Educação Ambiental. 
8. Programação e execução de atividades com o tema água no mês de março 
– Mês da Água.  
Fiscalização 
1. A principal alteração foi na emissão de multas por infração ambiental. Antes 
da aplicação da multa, o “infrator” recebe uma notificação para comparecer ao 
SEMASA com a finalidade de ser esclarecido sobre o problema, bem como ser 
orientado para equacionar uma solução. 
Outras Atividades 
1. Plano Diretor de Saneamento Básico – Coordenação do desenvolvimento do 
Plano nos itens referentes a Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 
Drenagem Urbana. A proposta é que o Plano esteja concluído e publicado até 
julho próximo; 
2. Plano de Manejo do Parque do Pedroso – Trata-se de um dos itens de 
Compensação Ambiental do Rodoanel, em desenvolvimento por equipes 
técnicas da USP. A gestão é de responsabilidade do DGA e a coordenação da 
etapa final está a cargo da Coordenadora de Programa II da Superintendência; 
3. Gestão e acompanhamento da execução dos outros itens da compensação 
ambiental do Rodoanel – Ciclovia, Prédio Sede, Centro de Recuperação de 
Animais Silvestres (CRAS), entre outros; 
4. Implantação de novas dinâmicas no COMUGESAN – Conselho Municipal de 
Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, onde o diretor do DGA é o 
Secretário Executivo; 



 

 

5. Implantação de novas dinâmicas no FUNGESAN – Fundo Municipal de 
Gestão e Saneamento Ambiental, onde o Diretor do DGA é membro do 
Conselho Gestor. 
Departamento de Resíduos Sólidos 
1. Coleta Seletiva (Média Mensal) 
423 toneladas de resíduos secos coletados e enviados para as cooperativas 
2. Coleta De Resíduos Úmidos Domiciliares (Média mensal) 
Destinado ao Aterro Sanitário Municipal: 1.800 ton 
Destinado ao Aterro Sanitário Particular: 18.900 ton 
3. Retirada De Material Das Estações De Coleta (Média mensal) 
Total coletado: 2.730,32 ton 
Número de viagens:  1.189 
4. Varrição, Lavagem E Desinfecção De Vias Pós Feiras Livres (Média mensal) 
183 km 
5. Coleta, Transporte E Tratamento De Resíduos Infectantes E Animais Mortos 
(Média mensal) 
170,32 ton. 
6. Varrição Manual De Ruas (Média mensal) 
7.600 km 
7. Varrição Mecanizada De Ruas (Média mensal) 
1250 km 
8. Limpeza De Pontos De Acúmulo De Entulho (Média mensal) 
430 viagens 
Ações Pontuais E Apoios A Eventos No Período 
1. Apoio nas ações do Plano Chuvas de Verão no Jardim Santo André, 
Mauricio de Medeiros, Jardim Santa Cristina e Haras; 
2. Limpeza pós enchentes na Região da Vila Palmares; 
3. Adequações no Sistema GPS dos veículos de coleta (Úmidos, Secos e 
Infectantes); 
4. Reuniões para estabelecer novas diretrizes para gestão interna de 
resíduos infectantes em hospitais – Hospital Brasil; 
5. Varrição, Limpeza e Coleta antes e após desfiles de Carnaval; 
6. Coleta, Transporte e Tratamento de telhas de amianto; 
7. Transferência da área de transbordo de madeiras do CRAISA para a 
CTR-Santo André; 
8. Readequação na programação de coleta da Vila de Paranapiacaba; 
9. Treinamento dos servidores para atendimentos a respeito da nova taxa 
de coleta; 
10. Tratamento de 3 toneladas de pilhas e baterias acumuladas na CTR-
Santo André; 
11. Tratamento de 20 mil lâmpadas fluorescentes acumuladas nas Estações 
de Coleta; 
12. Reuniões para estabelecer novas diretrizes para gestão interna de 
resíduos infectantes em hospitais – Centro Hospitalar Municipal; 
13. Início das substituições dos zeladores de Estações de Coleta 
terceirizados por servidores diretos; 
14. Participação no evento em comemoração ao Dia Internacional da Água – 
Oliveira Lima; 
15. Apoio ao Mutirão da Dengue (na divisa entre Santo André e São 
Bernardo do Campo) com a remoção de 5 viagens de entulho; 



 

 

16. Apoio ao Mutirão de limpeza na Sacadura Cabral com a remoção de 6 
viagens de entulho; 
17. Mutirão de limpeza na Av. Prestes Maia com a remoção de 12 viagens 
de entulho; 
18. Treinamento para os Zeladores de Estações de Coleta. 


