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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 24.11.2022.  1 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas, no 2 

formato virtual, link: http://meet.google.com/zam-gndb-mef, reuniu-se o Conselho Municipal 3 

de Saneamento Básico – COMSAB. Presentes os seguintes conselheiros: Lucas Barros Arruda 4 

e Bruno Vieira Luiz (SMMA); Guilherme G. Pereira (FLORAM); Crisley Girola(PGM); 5 

Alcino Caldeira Neto (SMCAM); Carlos Gonçalves Gil (Vigilância Sanitária); Leandro Lino 6 

Freitas (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves (Ass. de Moradores e Entidades Comunitárias); 7 

Sabrina Nunes Caetano Maestri (CREA/SC); João Gaudêncio Neto (Gabinete do Prefeito); 8 

Tatiana da Gama Cunha (Ent. Rel. ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); 9 

Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Djan Porrua de Freitas 10 

(ABES/SC); Haneron Victor Marcos (SINTAEMA); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Kleber 11 

Almeida da Costa Silva (UFECO); Fernando Cesar Demetri (ACIF); Francisco  Jose Guedes 12 

Pimentel (CASAN). Totalizando dezoito (18) instituições do Conselho representadas na 13 

reunião, perfazendo um total de dezoito (18) conselheiros titulares. Também participaram da 14 

reunião os técnicos da SMMA, Vlade Dalbosco, Daniel H. Neto e, a Secretária Executiva do 15 

COMSAB, Tânia da Silva Homem. A 20ª Reunião Ordinária Virtual do COMSAB foi 16 

conduzida pelo presidente, Lucas Barros Arruda que iniciou a reunião agradecendo a 17 

participação de todos, informou a justificativa de ausência do conselheiro: Leonardo Lacerda da 18 

Silva, suplente (SINTAEMA), sendo homologada pelos conselheiros presentes. Na sequência, 19 

como segundo item da pauta, Lucas colocou em apreciação a ATA REVISADA da 19ª 20 

Reunião Ordinária virtual realizada em 27/10/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.  Ato 21 

contínuo, como terceiro item da pauta: “Apresentação das Portarias SMMA: PORTARIA Nº 22 

113/2022, define a metodologia de cálculo dos indicadores de coleta e tratamento de 23 

esgotamento sanitário e abastecimento de água, e PORTARIA Nº 114/2022, que define a 24 

metodologia de cálculo para o rateio dos investimentos, custos e receitas realizados pela 25 

concessionária em sistemas integrados em relação à região metropolitana de Florianópolis. 26 

Lucas, informou que as portarias serão apresentadas pelos engenheiros Vlade Dalbosco e 27 

Daniel H. Neto e, que havendo contribuições por parte dos conselheiros para melhoria das 28 

portarias, que as contribuições sejam informadas para o respectivo registro, considerando que 29 

as portarias ainda não foram publicadas. Na sequência, Lucas informou que em função de outro 30 

compromisso de trabalho precisaria sair da reunião e, passou a condução dos trabalhos ao 31 

engenheiro Bruno Luiz Vieira (SMMA). Ato continuo Bruno assumiu a condução dos 32 

trabalhos às 13h10 e, passou a palavra aos engenheiros Vlade e Daniel para apresentação do 33 

terceiro item da pauta. De posse da palavra, o engenheiro Vlade iniciou a apresentação da 34 
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“PORTARIA N. 113/2022”. Concluída a apresentação, Bruno abriu a palavra aos presentes. 35 

Pablo (UFSC) sugeriu substituir o termo “Concessionaria” por “Operadora”, considerando a 36 

possibilidade de no futuro haver mudanças no contrato, não haveria necessidade de alterar a 37 

portaria. Haneron (SINTAEMA) mencionou sua dúvida com relação ao índice de 38 

universalização, perguntando se a agência reguladora já vem trabalhando para fins de 39 

universalização, a questão dos sistemas individuais? Vlade informou que já está previsto na 40 

portaria e, que os anexos foram copiados integralmente da portaria da Agência Nacional de 41 

Águas e Saneamento Básico (ANA). Concluídos os debates com relação a Portaria de Índices 42 

de Atendimento de Água e Esgoto, sendo as dúvidas dirimidas e as sugestões anotadas pelos 43 

técnicos da SMMA, Bruno passou a palavra ao engenheiro Daniel. De posse da palavra Daniel 44 

iniciou a apresentação da “PORTARIA N. 114/2022. Daniel mencionou que a metodologia de 45 

cálculo para rateio nos investimentos é uma demanda que surgiu em razão de alguns 46 

questionamentos feitos pela ACIF, em reunião na Secretaria do Meio Ambiente. Daniel 47 

destacou que a portaria se refere a fração do município de Florianópolis, sendo a forma que o 48 

município considerará na aplicação dos recursos e investimentos. Ato continuo Daniel explicou 49 

detalhadamente a portaria. Concluída a apresentação, Bruno abriu a palavra aos presentes. 50 

Haneron (SINTAEMA), disse que louva a iniciativa pois entende que a questão do rateio é de 51 

extrema complexidade, por tratar-se de questão contábil/financeira. Destacou que Florianópolis 52 

está inserida em região metropolitana, inclusive, já regulamentada e, portanto, quando se fala 53 

em região metropolitana e sistemas integrados a competência escapa ao município, a autonomia 54 

municipal é relativizada, pois justamente, há interesses comuns que passam a ter a exigência da 55 

presença do próprio Estado. Destacou que sua preocupação é com relação a legalidade dessa 56 

portaria, e que entende que o município não pode estabelecer unilateralmente uma metodologia 57 

de rateio que possa afetar outros municípios. Entende que, essa solução só pode ser construída 58 

ou no âmbito da região metropolitana ou dentro da agência reguladora, para estabelecimento de 59 

normas nesse sentido. Por fim, solicitou o registro em ata que a posição do SINTAEMA é que a 60 

Portaria da Metodologia de Rateio de Investimentos, Custos e Receitas apresentada carece de 61 

legalidade. Bruno agradeceu as considerações e contribuições feitas pelo conselheiro Haneron, 62 

disse que serão registradas na ata e perguntou aos engenheiros Vlade e Daniel se teriam algo a 63 

comentar com relação a fala do conselheiro. Daniel disse que a motivação para a elaboração da 64 

portaria foi mencionada em sua fala inicial. Disse que na ausência de regulamentação da esfera 65 

maior e, sendo um tema recorrente de debates e questionamentos pela sociedade civil, o 66 

município tomou a iniciativa. Salientou que as colocações feitas pelo conselheiro Haneron 67 

foram devidamente registradas e serão analisadas e avaliadas. O conselheiro Francisco Pimentel 68 
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(CASAN), disse que são pertinentes as colocações do conselheiro Haneron, que a CASAN 69 

consultando pessoas da área contábil/jurídica compartilha do mesmo posicionamento. Crisley 70 

Girola (PGM), solicitou que as portarias apresentadas fossem encaminhadas aos conselheiros 71 

para uma leitura mais jurídica. Bruno solicitou a secretária do COMSAB que providenciasse o 72 

encaminhamento. Findos os debates, Bruno agradeceu aos engenheiros Vlade e Daniel pela 73 

apresentação das portarias, agradeceu aos conselheiros pelas contribuições e, destacou que 74 

havendo mais contribuições que os conselheiros enviem para o e-mail do COMSAB. Bruno 75 

informou que em razão da mudança no horário da reunião de hoje (Jogo da Copa), os itens 76 

quarto e quinto da pauta serão apresentados em reunião futura a ser agendada. Na sequência, 77 

Bruno passou ao sexto e último item da pauta: Assuntos Gerais, abrindo a palavra aos 78 

presentes. Ninguém fez uso da palavra.  Por fim, nada mais havendo a tratar, Bruno agradeceu 79 

a participação de todos e encerrou a reunião às 13h40. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva 80 

Homem Secretária Executiva do COMSAB, e será submetida à apreciação e aprovação dos 81 

conselheiros para todos os efeitos legais. 82 

 83 
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