
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico –

08/12/2015. 

No dia 8(oito) do mês de dezembro de dois mil e quinze, as quatorze horas, na 

sala de reunião do Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, 

localizada na Av. Rio Branco, 1051 - Centro - Florianópolis – SC, ocorreu a 

reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Dela participaram os 

integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme lista de 

presença em anexo. Sr. Elsom Bertoldo dos Passos - SMHSA deu inicio à 

reunião cumprimentando a todos os conselheiros, apresentou os pontos de 

pauta: 1º - Informes; 2º - Aprovação da alteração do regimento interno, 

inserindo o artigo 9A que disciplina sobre o quórum mínimo para a instalação 

da sessão, ou seja: Primeira chamada, 50% + 1 dos conselheiros e segunda 

chamada, qualquer número dos conselheiros presentes.  Neste quesito, foi 

decidido pelos conselheiros, que esta demanda será objeto de uma revisão 

geral do regimento interno, estando esta revisão condicionada à aprovação, na 

Câmara Municipal, da alteração da Lei 7474/07, a qual se constitui no terceiro 

item da pauta. Assim sendo, a proposta disciplinando o quórum mínimo não foi 

aprovada; 3º- Avaliação e aprovação da minuta de alteração da Lei 7474/07 

que cria o Conselho de Saneamento. O Sr. Elsom Bertoldo dos Passos – 

SMHSA, dando seguimento à reunião, apresentou a proposta de alteração dos 

artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º da Lei 7474/07, as quais foram deliberadas pelos 

conselheiros, conforme os seguintes encaminhamentos: Artigo 6ª – Os 

representantes da Casan e do Sintaema se manifestaram contrários à 

alteração do caráter decisório do conselho de consultivo para deliberativo, 

conforme destacado no artigo 6º. O representante da UFECO declara que num 

regime democrático é muito importante a expressão da opinião pública, que 

pode se subsidiar do apoio técnico quando se fizer necessário, para auxiliar na 

elaboração das políticas públicas. Isto posto, o artigo 6º foi aprovado com 13 

votos a favor, 03 contrários, e uma abstenção. O Artigo 7º, que trata das 

competências do Conselho Municipal de Saneamento Básico, foi aprovado com 

13 votos a favor, dois contrários e duas abstenções. O Artigo 8º, que disciplina 

sobre a presidência e composição da mesa diretora do Conselho, foi aprovado 

por unanimidade. Artigo 9º, que disciplina sobre o quórum  mínimo para a 



tomada de decisões, foi aprovado com 15 votos favoráveis e dois votos 

contrários. O Artigo 10º, que trata da composição do Conselho, foi aprovado 

com 15 votos, porém com as seguintes ressalvas. Sr. João Manoel do 

Nascimento (UFECO) e a Sra. Mariana Molleri de Limas  (Sintaema) se 

manifestaram favoráveis à aprovação deste artigo, porém protestaram em 

razão da eliminação das vagas estabelecidas em nome da UFECO e do 

SINTAEMA. O Artigo 12°, que dispõe sobre a assessoria e apoio técnico ao 

Conselho, foi aprovado por unanimidade. Sr. Domingos Zancanaro – SMHSA 

apresentou aos conselheiros, pedido da Câmara dos Vereadores para que o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico se manifeste sobre a alteração do 

Projeto de Lei nº 16.273/2015 que trata da alteração do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 310/2007. Colocado em votação, o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico aprovou por unanimidade a alteração proposta, com a 

ressalva de que o titular dos serviços de saneamento básico reveja 

posteriormente o modelo de gestão do manejo de resíduos sólidos, de modo a 

conferir sustentabilidade econômica e financeira ao sistema. Dando andamento 

a reunião, houve uma crítica, por parte de alguns Conselheiros, sobre a 

ausência de manifestação da PMF acerca de informações divulgadas pela 

CASAN de que não iria disponibilizar água para os chuveiros de praia, razão 

pela qual estes equipamentos não seriam implantados neste verão. Neste 

sentido, ficou definido que seria estabelecido contato com a secretaria 

responsável pelo projeto, na pespectiva de esclarecer o assunto. Sr. Pablo 

Heleno Sezerino – UFSC sugeriu como ponto de pauta para o próximo ano de 

2016, viabilizar acompanhamento do Plano de Saneamento, mantendo os 

conselheiros e sociedade atualizados. Nada mais havendo a tratar, eu, Eliane 

Bittencourt redigi o presente ata, que vai por mim assinada. 

 


