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Aos vinte e cindo dias do mês de maio de 2018, às catorze horas, iniciou-

se a 26ª Reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico, no 

auditório do térreo do Paço Municipal, localizado à Rua José de Alencar, nº 

123, Centro, com a presença do Presidente do Conselho, Eng. Ricardo 

Minoru Iida e suplente João Carlos Teixeira Pinto, representantes da 

Secretaria de Manutenção da Cidade; do titular Ronaldo Gonçalves 

Madureira e suplente Teles Eduardo Pivetta, representantes da Secretaria 

de Urbanismo e Sustentabilidade – Diretoria de Sustentabilidade; do 

suplente Paulo Henrique Caon Oliveira, representante da Secretaria de 

Urbanismo e Sustentabilidade – Diretoria de Urbanismo; do titular Lincoln 

Delgado de Almeida, representante do Grupo Consciência Ecológica; do 

titular José Cauby de Oliveira Filho, representante dos Usuários de 

Serviços de Saneamento Básico – SAB Centro; do titular Carlos Alberto 

Renó, representante dos Usuários de Serviços de Saneamento Básico – 

SAB Norte; do titular José Rocha da Conceição, representante dos 

Usuários de Serviços de Saneamento Básico – SAB Sul; do suplente 

Estevão Jonas Batista, representante da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos. Com a palavra, o Eng. Ricardo Minoru colocou em votação a 

ATA da 25ª Reunião do Conselho para aprovação, e diante de nenhuma 

manifestação contrária por parte dos conselheiros presentes, a ATA foi 

aprovada sem contestação. Em seguida, o Eng. Minoru fez referência ao 

curso de formação para conselheiro, que será oferecido pelo Comitê de 

Conselhos da Prefeitura Municipal, no próximo dia 28 de junho de 2018, 

informando que posteriormente, o Sr. Luigi Bertoncini estará enviando 

maiores detalhes sobre o curso no grupo do whatsapp para aqueles que 

tenham interesse em participar. Na sequência, o Sr. Claudio de Souza, 

Assessor de Imprensa da SMC, realizou uma apresentação para os 
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presentes, do novo formato do link do SIMISA, que fará parte em breve 

do site da PSJC. Após a apresentação, foi passada a palavra aos 

conselheiros para sugestões e perguntas, e o Sr. Lincoln Delgado, do 

Grupo Consciência Ecológica, fez um alerta para que seja feita uma 

correção sobre o início do contrato com a SABESP, uma vez que, após 

consulta, conferiu que o início se deu em junho de 2008, e que seria 

interessante que essa informação fosse precisa. Em seguida o Eng. João 

Pinto, do Departamento das Concessionárias da SMC, afirma que o 

contrato com a SABESP realmente foi assinado em 2008, e sua duração 

vai até o ano de 2038. Complementa informando que neste momento, foi 

feita uma minuta do SIMISA com as informações necessárias para ilustrar 

a apresentação, e que somente do final do mês de junho de 2018, estará 

recebendo os dados atualizados referentes ao contrato do programa entre 

Município e SABESP.  Na sequência, o Eng. Minoru aproveita a 

oportunidade para agradecer o empenho de todos da Secretaria de 

Manutenção da Cidade na montagem do link do SIMISA. Dando 

continuidade, o Sr. Lincoln Delgado, do Grupo Consciência Ecológica, fez 

outra observação sobre o contrato com a SABESP, e mencionou que na 

reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, houve uma cobrança 

pelo fato da SABESP não atuar na zona rural, pois o contrato atende 

apenas 70% do município, e tendo em vista que o contrato completou 10 

anos, faz uma sugestão se essa não era uma oportunidade, de reavaliar o 

atendimento da SABESP na zona rural, até mesmo porque já existem 

diversos programas da SABESP na zona rural, como a unidade de 

saneamento individual, fossa, etc. Menciona que segundo o representante 

da SABESP, é possível ter a renovação de algumas cláusulas, então 

sugere que se estabeleçam na prática, outros projetos, principalmente 

para atender a zona rural e os bairros que ficam na zona rural, mas com 

características “rururbanas”, como os do entorno de São Francisco Xavier 

e outros, enfatizando ser apenas uma sugestão. Após, o Eng. Ricardo 

Minoru, confirma que as informações sobre o curso para novos 
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conselheiros já foram passadas no grupo do aplicativo whatsapp pelo Sr. 

Luigi Bertoncini. Passada ao próximo item da pauta da reunião, com a 

palavra, o Eng. Ronaldo Madureira, informa aos participantes sobre a 

Programação da Semana do Meio Ambiente que estará acontecendo a 

partir do dia 05 de junho de 2018. Informa que estará enviando toda a 

programação para os conselheiros por e-mail. Faz uma breve explanação 

sobre os eventos que acontecerão na cidade durante o período de 05 até 

15 de junho, e que alguns eventos serão exclusivos em São Francisco 

Xavier. Em seguida, aberto para outras considerações, o Sr. Lincoln 

Delgado lembra que, boa parte dos membros do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico fazem parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

e que os assuntos tratados nas reuniões são comuns em ambos os 

Conselhos. Cita que no passado, houve uma consulta informal sobre a 

fusão dos dois Conselhos. Adverte que houve uma renovação do COMAM, 

e que nesses dois meses de atuação do novo Conselho de Meio Ambiente, 

foram feitas algumas modificações, como a mudança do regimento 

interno, aplicação de novas regras para votação e comparecimento dos 

Conselheiros. Declara que, como o COMAN tem um nome, uma força, um 

peso, os assuntos poderiam ser discutidos apenas uma vez, pois ficar 

dividindo o mesmo assunto nos dois conselhos se torna contraproducente. 

Lembra que se os assuntos fossem discutidos em uma Câmara Técnica, 

como as que já existem no COMAM, poderia ser mais produtivo. Sugere 

que seja feito um pedido formal ao COMAM, em uma audiência, expondo 

essa questão. E adverte que isso é apenas uma mera sugestão, mas 

entende que valeria a pena. Em seguida, O Eng. Ricardo Minoru menciona 

que entende que os assuntos são os mesmo, e que também fez essa 

sugestão, justificando que esse assunto poderia ser colocado em pauta 

para uma próxima reunião, tendo em vista que ambos os Conselhos 

tratam dos mesmos assuntos. Porém foi advertido que seja realizada uma 

consulta ao setor jurídico da Prefeitura, tendo em vista que a criação de 

um conselho é permanente. O Eng. Ronaldo Madureira também adverte 
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sobre verbas que são destinadas a Prefeitura devido à existência de 

determinados Conselhos, e salienta que é importante consultar o setor 

jurídico.  Ao final, o Eng. Ricardo Minoru deixa registrado que irá buscar 

juridicamente a possibilidade da junção dos Conselhos uma vez que 

ambos têm assuntos em comum. Encerrada a reunião Esta ata foi lavrada 

por mim, Celina Silvia Pires da Silveira (   ), em 04 (quatro) folhas 

digitadas somente no anverso, conferida e assinada pelo Senhor 

Presidente do Conselho, e anexada a lista de presença dos Conselheiros. 

 

 

 

 

Eng. Ricardo Minoru Iida 

Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico 

 


