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    ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORD. VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 16/06/2021. 1 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, no formato 2 

virtual, link http://meet.google.com/cua-xbkr-rhu, participaram os seguintes membros do 3 

Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB: Laudelino de Bastos e Silva (SMMA); 4 

Kelly Cristinne F. dos Santos e João Gaudêncio Neto (Gab. Prefeito); Janaína Guesser 5 

Prazeres (SMI); Alcino Caldeira Neto (SMCAM); Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André 6 

Pincelli (VISA); Francisco Jose Guedes Pimentel (CASAN); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); 7 

Rodrigo da Silva Vieira (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Ass. 8 

Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); 9 

Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Leonardo Lacerda da Silva (SINTAEMA); Tatiana da Gama 10 

Cunha e Fabiane A. Tasca Goerl (Ent. Relac. Ao San. Básico, Maricultura e Meio Ambiente); 11 

Carlos B. Leite e Emerilson Gil Emerin (SINDUSCON), totalizando dezessete (17) instituições 12 

do Conselho representadas na reunião, perfazendo um total de vinte e um (21) conselheiros. 13 

Também participaram da reunião: Alexandre Francisco Böck e João Henrique Quissak Pereira 14 

(SMMA) e a secretária executiva do COMSAB Paulina Korc, completando vinte e quatro (24) 15 

participantes. A 5ª Reunião Extraordinária Virtual do COMSAB foi conduzida pelo presidente, 16 

em exercício, Laudelino de Bastos e Silva. Inicialmente Laudelino agradeceu a participação dos 17 

conselheiros e, na sequência, informou que foi encaminhada à Câmara de Vereadores a minuta 18 

de lei solicitando a alteração da Lei 7474/2007, para ajustamento das condições de operação do 19 

COMSAB, considerando que a LC 706/2021 transferiu a Superintendência de Saneamento para 20 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Na reforma administrativa, a gestão do 21 

Conselho também ficou vinculada à SMMA, porém ficou o impasse legal sobre a titularidade da 22 

presidência. Para tanto, Laudelino disse que foi indicado pelo Secretário de Infraestrutura, 23 

conforme o decreto de nomeação da atual gestão do COMSAB, para presidir de forma interina e 24 

conduzir os trabalhos do COMSAB, com anuência do setor jurídico do Município. Laudelino 25 

disse que tem a missão de colocar em dia as reuniões previstas para o ano de 2021, realizando 26 

duas reuniões mensais, somando até o final do ano as doze (12) reuniões previstas no 27 

calendário, afirmando que está mantida a reunião ordinária do dia 24 de junho. Na 28 

oportunidade, solicitou que os conselheiros encaminhem à secretaria executiva as propostas de 29 

pauta para serem discutidas no decorrer das reuniões. Na sequência, foram homologadas as 30 

justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Guilherme Graciosa Pereira e Murilo C. 31 

Oslame (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta e Kamila M. de Lima (SMDU); Fabio Farias 32 

(Procon); Fernando Demetri (ACIF). Posteriormente, a pedido do Presidente interino, Paulina 33 

relacionou os novos conselheiros e as instituições que representam, designados em 2021 para 34 
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compor o COMSAB. Na sequência, Laudelino colocou em apreciação a atas da 3ª Reunião 35 

Ordinária Virtual e 4ª Reunião Extraordinária Virtual, sendo aprovadas por unanimidade. Como 36 

terceiro item da pauta, Laudelino disse que estava prevista a apresentação do Secretário de 37 

Meio Ambiente, Fábio Braga, porém o mesmo foi convocado há poucos instantes para uma 38 

reunião junto a ARESC por conta de problemas do sistema de esgotamento sanitário da Lagoa 39 

da Conceição. Sendo assim, discorreu sobre a situação do setor de saneamento frente a 40 

reforma administrativa, LC 706/2021. Informou que foi criada a Secretaria Municipal de Meio 41 

Ambiente (SMMA), instalada na sede da COMCAP, à qual está vinculada a FLORAM, a 42 

Superintendência de Saneamento e a Superintendência de Gestão de resíduos sólidos da 43 

COMCAP. Já os serviços de limpeza pública ficaram vinculados à Superintendência 44 

responsável por este serviço e distribuiu suas atividades junto às Intendências da Secretaria de 45 

Infraestrutura. Janaína complementou dizendo que a Secretaria de Infraestrutura está se 46 

ajustando, mas foi criada a Superintendência de Limpeza Urbana na SMI, tendo uma equipe 47 

que trabalha na sede da Secretaria e foram organizados alguns grupos em locais estratégicos 48 

das Intendências para melhor atender as demandas. Em relação a coleta de resíduos, 49 

Laudelino disse a Região Continental de Florianópolis continua sendo atendida pela Empresa 50 

Amazon, por conta do alto número de funcionários, aproximadamente quatrocentos, afastados 51 

por causa da COVID-19. Salientou que a Prefeitura está aguardo que muitos deles recebam a 52 

segunda dose da vacina para, aos poucos, poder retornar ao trabalho. A parte insular está 53 

sendo atendida pelos servidores da COMCAP. Laudelino disse que o serviço melhorou 54 

qualitativamente no atendimento à população, inclusive implantando novas atividades, como 55 

coleta de móveis, vidros, material orgânico, dentre outros. Laudelino esclareceu que a 56 

COMCAP não se dissolveu, ela tem uma estrutura administrativa gerenciada pelo Secretário de 57 

Infraestrutura Valter José Gallina, sendo ele também o presidente da Autarquia COMCAP que 58 

faz o gerenciamento e pagamento de todos os funcionários, faz a gestão financeira, sendo as 59 

atividades segregadas dentro da estrutura da Prefeitura. Na área de saneamento houve perda 60 

de duas gerências, permanecendo apenas a Diretoria de Saneamento. A equipe técnica foi 61 

organizada em quatro grupos de trabalho, sendo: 1) Grupo de Trabalho Sanear que cuida da 62 

parte da fiscalização. Tem a Empresa Echoa contratada, sendo paga pelo Fundo Municipal de 63 

Saneamento Básico com recursos repassados pela CASAN. Esta empresa faz a fiscalização do 64 

Se Liga na Rede e do serviço do Sanear, sendo este grupo interdisciplinar que faz as ações de 65 

fiscalização com autuação. Laudelino diferenciou os Programas, salientando que o Se Liga na 66 

Rede ocorre onde existem redes de esgoto, fiscalizando se tem caixa de gordura, ligação de 67 

rede pluvial na rede de esgoto ou vice versa. Já o Sanear é um grupo interdisciplinar, tendo a 68 

mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com


                                    CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
                                              Rua Tenente Silveira, nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 

                                                   CEP 88.010-300 
                            E-mail: conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com  

 

 
Pág 3 de 8 

Vigilância Sanitária e a FLORAM compondo a equipe técnica com o suporte da Empresa Echoa. 69 

Este grupo fiscaliza todo tipo de ocorrência onde não há rede de esgotamento sanitário. 70 

Salientou que existe muito extravasamento de esgoto de fossas sépticas que não são tratadas, 71 

de lançamento de esgoto na rede pluvial. Tais situações são tratadas como crime ambiental. 72 

Disse ainda que tem mais dois projetos pagos pelo FMSB contratados pela CASAN: Trato pelo 73 

Capivari e o Trato pela Lagoa da Conceição. 2) Grupo de Trabalho do esgotamento sanitário: 74 

Trabalha as diretrizes do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) e a 75 

fiscalização periódica das obras da CASAN. Também está realizando estudos num outro Grupo 76 

de trabalho identificando a melhor destinação final do esgotamento sanitário; 3) Grupo de 77 

Trabalho de água: Está realizado estudo de conservação da captação de água para identificar 78 

onde é possível captar água dentro do manancial existente. 4) Grupo de Trabalho de drenagem: 79 

Está fazendo estudos juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura para 80 

desenvolver um plano a médio e longo prazo, buscando soluções mais viáveis de drenagem 81 

para o porte de Florianópolis. Salientou que a drenagem está muito defasada considerando a 82 

demanda existente no Município. Laudelino informou que houve problema nas proximidades da 83 

Lagoa do Jacaré, Santinho, com extravasamento de esgoto na rede pluvial causado por 84 

ligações clandestinas, chegando ao volume muito grande. Imediatamente a Secretaria de Meio 85 

Ambiente solicitou apoio da Infraestrutura que prontamente disponibilizou os equipamentos 86 

necessários para realizar a limpeza. Salientou que o relatório desta demanda será remetido ao 87 

Ministério Público informando as ações realizadas pela Prefeitura. Laudelino salientou que as 88 

ações estão ainda no âmbito corretivo, mas a Prefeitura está se organizando para implantar as 89 

ações preventivas, destacando a necessidade e importância da educação ambiental dentro da 90 

área de saneamento. Laudelino disse que, na próxima reunião, deixará espaço ao Secretário 91 

Fábio Braga para que possa manifestar ao Conselho sobre suas expectativas dentro da SMMA. 92 

Em relação ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB), Laudelino cientificou que o 93 

mesmo permaneceu vinculado à Secretaria de Infraestrutura. Destacou que tem dois convênios 94 

de repasses de recursos para a Infraestrutura, destinados ao pagamento dos serviços 95 

executados de recomposição de pavimentação asfáltica, nas áreas onde há intervenção da 96 

CASAN. Considerando que esse valor é a maior parte do FMSB, a Prefeitura optou manter a 97 

gestão do Fundo com o Secretário Gallina. Isso não impede que a CASAN e a Secretaria de 98 

Meio Ambiente façam projetos que possam vir a ser financiados pelo Fundo, com recursos 99 

oriundos da CASAN que irão transitar pelo Fundo. Na oportunidade, Laudelino exemplificou o 100 

Convênio Floripa Se Liga na Rede, em que a CASAN repassa o recurso para o Fundo, a SMMA 101 

apresenta as notas de serviços executados pela Empresa Echoa e o FMSB faz o pagamento. 102 
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Na sequência, Laudelino deixou a palavra aberta aos conselheiros. Na oportunidade, o 103 

conselheiro João Henrique Mertem Peixoto disse que será necessário reavaliar e discutir 104 

sobre a utilização dos recursos do FMSB, considerando que noventa por cento dos recursos 105 

são utilizados parta recomposição asfáltica. Ao que Laudelino afirmou que este recurso é 106 

vinculado, exclusivamente, para este fim. O conselheiro Eugênio fez uso da palavra, 107 

salientando que uma das funções do COMSAB é acompanhar o FMSB. Disse que não está 108 

questionando a que Secretaria deve estar vinculado, mas o que precisa ficar clara é a 109 

transparência, ou seja, quem estiver responsável pelo Fundo tem que prestar contas ao 110 

Conselho e fazer uma prévia dos investimentos a serem realizados, apresentar o plano de 111 

aplicação e o resultado obtido. Sob o ponto de vista da gestão, o Conselho precisa acompanhar 112 

o que está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Na oportunidade, Laudelino disse que 113 

convidará o coordenador do FMSB Marco para, numa das próximas reuniões, fazer a 114 

apresentação da aplicação dos recursos do Fundo nos últimos dois anos e o que foi 115 

encaminhado na LOA para 2021. Eugênio disse que em 2019, o então presidente da COMCAP 116 

apresentou ao COMSAB os serviços executados pela Companhia e, na oportunidade, foi 117 

explanado que a COMCAP estava funcionando perfeitamente e com diversos investimentos a 118 

serem feitos, inclusive investimentos provocados pelos próprios técnicos da COMCAP que 119 

atualmente estão sendo colocados em execução. Em 2018 também foi elaborado o Plano 120 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) o qual previa o fortalecimento da 121 

COMCAP, o que também foi aprovado pela Conferência de Saneamento em 2018 e na revisão 122 

do PMISB também foi solicitado este reforço. Até 2020 estava previsto o reforço em toda 123 

estrutura de saneamento de Florianópolis, inclusive tinha sido solicitado que houvesse uma 124 

secretaria municipal para atender exclusivamente o saneamento devido toda complexidade 125 

existente. Mas por conta da LC 706/2021, a Prefeitura não considerou estas solicitações, 126 

inclusive a Diretoria de Saneamento perdeu duas gerências. Eugênio disse que foi apontado no 127 

PMGIRS e está também no PMISB a necessidade de ter agências reguladoras. A COMCAP, 128 

sendo autarquia, perdeu sua autonomia e, atualmente, foi desmembrada em dois grupos, 129 

ficando prejudicada a regulamentação dos serviços de resíduos sólidos de Florianópolis, por 130 

conta da quebra da autonomia da COMCAP. Na avaliação do Eugênio, o Secretário de 131 

Infraestrutura não pode ser ao mesmo tempo Presidente da COMCAP, pois a mesma pessoa 132 

libera e presta contas do recurso público. Dentro dos princípios administrativos da Constituição 133 

Federal isso não é permitido. Laudelino passou a palavra à Janaína para que esclarecesse as 134 

funções. Na oportunidade, Janaína disse que a LC 706/2021 foi estudada dentro da Secretaria 135 

Municipal da Casa Civil por profissionais qualificados que trabalham com legislação do 136 
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Município, pode haver falhas, porém, se referindo às colocações do conselheiro Eugênio, não 137 

cabe ao Conselho essa discussão. Disse ainda que o Laudelino buscou realizar ajustes para 138 

que as reuniões do Conselho pudessem ser retomadas. Janaína sugeriu que, em casos de 139 

dúvidas sobre normas ou competências, os conselheiros busquem assessoria jurídica junto a 140 

Procuradoria do Município. Em relação a administração do Fundo, enfatizou que houve 141 

convênios firmados com o Governo do Estado, todos atrelados ao Fundo e com destinação 142 

específica. As possibilidades de destinação dos recursos do Fundo podem ser verificadas na Lei 143 

310/2007. Em relação a questão jurídica da COMCAP, Laudelino salientou que a atividade que 144 

a Companhia exercia anteriormente, agora não exerce mais. Essa responsabilidade é agora da 145 

Prefeitura, sendo exercida pela SMI e SMMA, ou seja, todos os contratos que a COMCAP tinha 146 

foram aditados e transferidos para a Prefeitura dentro das secretarias afins. Janaína informou 147 

que o Tribunal de Contas está acompanhando a reforma administrativa e que o setor jurídico da 148 

SMI não tem recebido nenhum questionamento, nem do Tribunal de Contas e nem do Ministério 149 

Público. Laudelino disse que o contrato com a Empresa Amazon Fort, que era da COMCAP, foi 150 

assumido pela SMMA. O que permanece na COMCAP é o setor de recursos humanos, folha de 151 

pagamento e alguns contratos pontuais que não estão envolvidos com limpeza pública e coleta 152 

de resíduos sólidos. Por solicitação da conselheira Albertina, Laudelino informou que os 153 

contratos de programas e os convênios firmados entre a Prefeitura e a CASAN estão todos 154 

disponibilizados no site da Prefeitura, apenas o contrato assinado com o Governo do Estado 155 

ainda não está publicado, o que será feito nos próximos dias. Eugênio solicitou que também 156 

fosse disponibilizado o contrato com a empresa Amazon. Ao que Laudelino disse que 157 

disponibilizará em breve no grupo do whatsapp. Dando prosseguimento à reunião, Laudelino 158 

disse que tem a intenção de realizar duas reuniões por mês para, no decorrer do ano, atingir a 159 

quantidade de reuniões ordinárias que estavam programadas para 2021. Solicitou que os 160 

conselheiros encaminhassem as propostas de pauta à secretaria executiva para que possam 161 

ser inseridas no decorrer das reuniões. O Presidente em exercício disse ao conselheiro 162 

Eugênio e demais conselheiros que, se avaliarem necessário o encaminhamento de algum 163 

documento ou moção ao Prefeito, por conta da LC 706/2021, que se sintam à vontade para 164 

propor. Em relação às pautas, o conselheiro Pablo rememorou que na última reunião de 2020 165 

foi aprovada a proposta de pautas para 2021 e solicita que a mesma seja considerada. Ao que 166 

Laudelino disse que a proposta existente está sendo considerada. Pablo destacou que na ata 167 

consta que na primeira reunião de 2021 estava previsto o esclarecimento da Procuradoria do 168 

Município as atuações específicas do Conselho para saber se pode ou não solicitar alterações 169 

na Lei 7474/2007. Na oportunidade, Pablo propôs que as reuniões ordinárias sigam a ordem de 170 

mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com


                                    CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
                                              Rua Tenente Silveira, nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 

                                                   CEP 88.010-300 
                            E-mail: conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com  

 

 
Pág 6 de 8 

pautas aprovadas em 2020. O conselheiro representante da UFSC solicitou que não haja 171 

alteração de data da reunião quando a mesma já tiver sido divulgada e confirmada participação 172 

por parte de inúmeros conselheiros. Destacou que a reunião do COMSAB é tão importante 173 

quanto qualquer outra, sendo assim, que os envolvidos priorizem a reunião agendada 174 

previamente, considerando que os conselheiros tem agenda tão complexa quanto qualquer 175 

servidor público municipal, concluiu Pablo. Em relação ao encaminhamento da revisão do 176 

PMISB, Laudelino disse que estava programada para o dia 11/06 a entrega do documento ao 177 

Presidente da Câmara de Vereadores, porém, a Secretaria Municipal da Casa Civil está 178 

realizando a verificação jurídica da documentação. Assim que o parecer jurídico estiver 179 

concluído, o documento será protocolado na Casa Legislativa e o Conselho será informado. 180 

Eugênio disse que, quando foi encaminhado o resultado da consulta pública, também foi 181 

remetido o estudo hidrodinâmico dos poços artesianos dos Ingleses e Santinho, e constatou nas 182 

recomendações que há problemas de nitrato. Salientou que o estudo é do ano de 2016 e 183 

indagou se isso tem a ver com a contaminação daqueles poços. Laudelino disse que verificará 184 

com os técnicos do setor de saneamento. Eugênio disse que é preciso verificar este problema, 185 

pois já se passaram cinco anos, inclusive alguns momentos de crise hídrica. Há necessidade de 186 

realizar estudos sequencialmente, os quais deveriam ficar à disposição da população para que, 187 

juntamente com o poder público, possa construir alternativas mais viáveis. O que não pode é 188 

esta recomendação permanecer apenas no relatório, pois o nitrato é prejudicial a saúde, 189 

ocasionando câncer. Outra situação encaminhada aos conselheiros, disse Eugênio, foi a 190 

avaliação das metas da ARESC, porém não identificou os valores aplicados em cada meta e 191 

cada ação, se foi ou não atendida e como foi executada. Também não identificou no relatório da 192 

ARESC os planos de ação corretiva. Laudelino disse que o nível de reclamação do Município 193 

junto à ARESC é um tanto contundente, por conta do nível de transparência. A ARESC adotou o 194 

sistema do Governo do Estado para fazer a gestão de informações. Sendo assim, quando 195 

acessamos ao site da ARESC ele nos direciona ao site do Governo do Estado, precisando 196 

identificar a entidade, o processo, o ano,  abrindo então o relatório com todo o trâmite realizado. 197 

Mas o processo só é disponibilizado no site após a aprovação da diretoria da ARESC. Sendo 198 

assim, não é possível acompanhar o trâmite do processo. Salientou que já está agendada 199 

reunião com o Presidente da ARESC para tratar deste assunto. Em relação às ações, a ARESC 200 

trabalha em duas frentes, a parte física é a de fiscalização e a parte financeira realiza reajustes 201 

anuais de acordo com a inflação e a cada quatro anos é realizada a revisão tarifária. Neste 202 

sentido, Laudelino disse que no último convênio assinado com o Governo do Estado, sendo a 203 

CASAN a operadora, o Município solicitou uma revisão financeira da concessão e essa revisão 204 
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declarada pela CASAN como desequilíbrio econômico-financeiro. Nesta linha, o Município 205 

envolveu a ARESC solicitando a revisão financeira completa, desde 2012, detalhando todo 206 

investimento com base na estrutura de tarifa. Cabe considerar que a CASAN utiliza o superávit 207 

de Florianópolis para outros municípios. Disse ainda que a Prefeitura está organizando um 208 

grupo de trabalho para acessar a estrutura financeira da CASAN e segregar tudo o que é de 209 

responsabilidade da concessionária em Florianópolis. Este grupo tem previsão de concluir o 210 

estudo no final de setembro do corrente ano, quando o Município terá condições de identificar 211 

as condições financeiras de Florianópolis dentro do modelo de gestão que a CASAN 212 

implementa, quanto já foi investido, amortizado, quanto existe de superávit neste modelo. Este 213 

grupo será articulado pela ARESC. Laudelino disse que, como técnico da área, sugeriu ao 214 

Prefeito, que fosse implementado o modelo de gestão SBR, segregando totalmente a 215 

arrecadação e as despesas de Florianópolis, através de uma sociedade com proposta 216 

específica, tendo o superávit caracterizado como lucro da concessão e fazer os ajustes tarifários 217 

necessários ou ampliação dos investimentos. Laudelino salientou que a CASAN utiliza o 218 

modelo de gestão do PLANASA em que o Estado precisa fazer a cobertura global do 219 

atendimento de saneamento, porém a Lei 11.445/2007 alterou o modelo de concessão para 220 

prestação de serviços. Portanto, se a CASAN arrecada, precisa prestar contas com o Município. 221 

Existe a possibilidade do Município fazer uma amortização acelerada dos ativos para superar o 222 

superávit anterior, daí o equilíbrio financeiro será estabelecido dentro de regras condicionadas 223 

ao contrato de programa por meio de processo aditivo, tudo acompanhado pela ARESC. 224 

Eugênio solicitou que esses dados sejam disponibilizados no site para a sociedade 225 

acompanhar. Laudelino destacou que, até o momento, nenhuma agência reguladora 226 

estabeleceu à CASAN, regras de rateio de custos, sendo assim, a CASAN manter a 227 

contabilidade única. O Município está exigindo da ARESC a definição das regras regulatórias 228 

para estabelecer os rateios. A CASAN já tem o modelo montado, com rateios pelo bom uso de 229 

água, de economias, com vários critérios estabelecidos. Este modelo de contabilidade 230 

regulatório será homologado e implantado em Florianópolis, retroagindo desde 2012. Eugênio 231 

destacou que o titular de serviços precisa estabelecer as regras e exigir da concessionária.  232 

Laudelino alertou que o trabalho de revisão financeira a ser realizada junto à CASAN, possa 233 

gerar a necessidade de uma revisão extraordinária do PMISB, porque incluirá o modelo 234 

financeiro que possa alterar as regras. Eugênio disse que a Lei 7474/2007 e a Lei 9400/2013 235 

permite a realização de audiência específica para esse tipo de situação. Laudelino chamou 236 

atenção ao Decreto Federal 10.710/2021 que regulamenta a Lei 14.026/2020 que alterou a Lei 237 

11.445/2007 que implanta condicionantes financeiros para comprovação da capacidade 238 
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econômica e financeira para gestão das concessões. Dá impressão que o Governo Federal 239 

pretende conduzir as empresas estatais para a desestatização. Em relação ao questionamento 240 

da Albertina sobre a realização ou não de audiência pública de revisão do PMISB, Janaína 241 

esclareceu que a Procuradoria do Município foi consultada e afirmou que a lei possibilita a 242 

realização de consulta pública ou audiência pública. Por conta da pandemia, foi realizada a 243 

consulta pública, validada pela CASAN, PGM e pelo próprio COMSAB. Laudelino disse que 244 

houve cento e quarenta e uma contribuições/questionamentos na consulta pública virtual. 245 

Albertina solicitou que a versão final da revisão do PMISB seja apresentada ao COMSAB. 246 

Janaína sugeriu que a revisão do Plano fosse encaminhada à Câmara em regime de urgência 247 

por conta de alguns prazos que precisam ser atendidos. Ao que Laudelino disse que verificará 248 

esta questão com o Secretário Fábio Braga. Eugênio solicitou que não seja encaminhado em 249 

regime de urgência. Pablo solicitou questão de ordem e disse que, se este colegiado entender 250 

que é importante ser apresentada a versão final da revisão do PMISB, considerando que os 251 

conselheiros são a ponta com a sociedade, que a solicitação seja atendida. Os conselheiros são 252 

os grandes parceiros da Prefeitura para fazer chegar a informação à sociedade e, se não 253 

estiverem bem esclarecidos, poderão repassar informações equivocadas. Se o coletivo entende 254 

que é pertinente em uma reunião fazer a apresentação do resultado da consulta, que pode ser a 255 

mesma a ser realizada aos vereadores, é relevante e pertinente. Pablo sugeriu que fosse 256 

colocado em votação, quantos conselheiros gostariam que a Prefeitura apresentasse, de forma 257 

sintetizada, o que será apresentado aos vereadores. Albertina enfatizou a importância da 258 

apresentação que é bem diferente de receber o documento por email, pois o técnico argumenta 259 

com conhecimento como a equipe chegou a cada conclusão. Desta forma, o Conselho pode ser 260 

parceiro da Prefeitura na hora de defender o projeto na Câmara de Vereadores. Eugênio 261 

sugeriu que, antes do Município encaminhar à Câmara de Vereadores, o Conselho tenha 262 

acesso a essa versão, porque o Conselho é responsável pela organização e os 263 

encaminhamentos das Conferências. Laudelino destacou que não há necessidade de colocar 264 

em votação e afirmou que, como Secretário Adjunto de Meio Ambiente e responsável pela 265 

proposta, a versão final será apresentada aos conselheiros, assim como à Câmara de 266 

Vereadores. Em relação às possíveis alterações da versão final, Laudelino disse que o 267 

Conselho será informado se houver. Esclareceu que a SMMA já encaminhou a revisão à 268 

Secretaria Municipal da Casa Civil a qual remeterá à Câmara de Vereadores. Eugênio enfatizou 269 

que o Conselho deveria ter acesso com apresentação e debate após a consulta pública, não 270 

apenas recebendo documentos da revisão do Plano, por email. Nada mais havendo a trata, 271 

Laudelino de Bastos e Silva encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 272 
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