
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
Conselho Municipal de Saneamento Básico-COMSB 

 

Endereço: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - Santa Luzia - MG, CEP: 33045-090 - Telefone: (31) 3641-5232  

1 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

Aos 13 de fevereiro de 2020, às 09h, reuniram-se nas dependências da Secretaria 

do Meio Ambiente, os representantes do COMSAB - Conselho Municipal de Saneamento 

Básico – para tratar sobre eleição do vice-presidente, eleição do conselheiro substituto, 

leitura do regimento interno e definição do primeiro projeto para utilização do recurso do 

fundo. Também participaram da reunião o Engenheiro José Carlos, Superintendente da 

Secretaria de Obras, e o Senhor Kenny Maurício Rosa, representante da COPASA.  

Iniciada a reunião, o conselheiro Hudson Muinhos de Paula pontuou que, de acordo 

com o contrato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerias (COPASA), foi acordado 

que a empresa antecipará cerca de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) 

equivalentes a 5 (cinco) anos e que será depositado na conta do fundo em até 60 dias. 

Ressalta-se que esse valor deverá ser utilizado exclusivamente em obras relacionadas ao 

Saneamento Básico. Foi sugerido pela Presidência do conselho, que o valor a ser 

depositado seja utilizado nas obras de intervenção incluindo canalização por meio de galeria 

e implantação de redes de drenagem pluvial adequada na Avenida Prof. Lucas Machado, 

bairro Asteca. 

O conselheiro Bruno Márcio Moreira Almeida explica sobre o regimento e pauta da 

reunião. 

O conselheiro Hudson Muinhos de Paula fez a leitura do regimento e sugeriu que 

todos também realizassem a leitura do instrumento para apresentarem opiniões e sugestões 

sobre o assunto na próxima reunião. Explicou também sobre a estrutura do COMSAB. 

Salienta que o representante da COPASA, Sr. Kenny Maurício Rosa, estará sempre 

presente na reunião como convidado, não podendo dar seu voto por ele fazer parte da 

empresa que fará o repasse da verba para o município de Santa Luzia. 

Abriu-se a votação para vice-presidente do conselho e com a aprovação unânime o 

conselheiro Hudson Muinhos de Paula foi eleito o vice-presidente. A votação do conselheiro 

suplente ocorreu logo em seguida e com a aprovação da unânime o conselheiro Daniel foi 

eleito o conselheiro suplente. 

O Sr. José Carlos apresentou o projeto referente às intervenções da Avenida Lucas 

Machado. Explicou sobre a necessidade e a importância da obra no local apontando a 

origem do córrego e a possibilidade de desafogar as principais vias como a Avenida Brasília. 

Ressalta que a proposta de canalização tubular comporta chuvas severas ao longo dos 
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anos. Apresenta no projeto básico a solução e proposta de revestir e proteger as margens 

do córrego com grama e o fundo de concreto e a canalização do córrego para gerar duas 

avenidas com mão dupla. Finaliza falando que essa será a primeira obra a ser feita com o 

fundo arrecadado. 

O conselheiro Hudson Muinhos de Paula explica, que de acordo com o entendimento 

dele, que caso haja desapropriação não poderá ser usado o recurso do fundo. O Sr. José 

Carlos explica que não haverá desapropriação, pois a obra será feita onde não tem casas e 

passará a galeria sem interferir em residências.  

O conselheiro Diego Leonardo Ramos de Jesus questiona se os membros do 

conselho deverão realizar visita in loco. O conselheiro Hudson Muinhos de Paula responde 

que ficará a critério de cada um. O conselheiro Diego Leonardo Ramos de Jesus 

questiona se tal obra tem custo inicial. O Sr. José Carlos responde que, aproximadamente, 

será utilizado cerca de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) e que será realizado 

tudo de acordo com a legalidade, através de licitação e aprovação de projeto. O conselheiro 

Hudson Muinhos de Paula ressalta que poderá apresentar sugestões e mudanças no 

projeto. O conselheiro Bruno Márcio Moreira Almeida explica novamente que o projeto 

básico apresentado não será o projeto final, estando aberto a alterações.  

O conselheiro Alexandre Augusto Carvalho Gozanga questiona se tudo que foi 

apresentado pelo o Sr. José Carlos, por meio do projeto básico, são soluções adequadas de 

acordo com o plano municipal de saneamento básico, solicita explicação do contrato e 

apresentação de mais propostas. 

O conselheiro Valdemir Galvão Junior explica que cada conselheiro tem uma 

formação especifica de forma a tornar o conselho multidisciplinar. 

O conselheiro Daniel Augusto de Miranda ressalta que deliberar sobre o projeto 

base sem procurar informações básicas, será algo irresponsável, tendo em vista que cada 

um tem seu posicionamento. Entende que a obra é necessária e que a questão do esgoto é 

fundamental, mas sugere que há outros recursos para melhoria que não sejam canalização. 

Sugere buscar solução equilibrada e discutir mais sobre o assunto. Diz que o IFMG tem 

interesse em contribuir com o projeto e sugere organizar uma reunião posterior com os 

professores e integrantes do IFMG. Sugere também solicitar a presença de outros 

convidados que tenham conhecimento técnico no assunto para a aprovação. 

A conselheira Mariana Ramos Borges reitera a fala do conselheiro Daniel 

Augusto de Miranda e complementa dizendo que temos que visar a intervenção que 

guardem relação com o Fundo Municipal de Saneamento Básico e que os projetos tem que 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
Conselho Municipal de Saneamento Básico-COMSB 

 

Endereço: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - Santa Luzia - MG, CEP: 33045-090 - Telefone: (31) 3641-5232  

3 

esta dentro das legalidades do fundo. Solicita ao representante da COPASA que seja 

apresentado ao conselho sobre a rede de esgoto da Av.Prof. Lucas Machado. Sugere 

estudo de alternativas antes de tomarem as decisões. 

O conselheiro Bruno Márcio Moreira Almeida diz que o projeto está aberto para 

alterações e estudos financeiros de acordo com o contrato assinado com o município e 

COPASA. Ressalta que o processo é demorado havendo necessidade de aprovação de 

projeto, licitação e outras ritos legais. Sem atrasos para os próximos passos, afirma 

novamente que essa reunião foi somente para a apresentação do projeto básico e 

definições de conselheiros. Sugere que os conselheiros apresentem novas idéias e projetos 

com a participação de todos para que seja tomada uma decisão compartilhada de forma 

democrática com votação e participação de todos. 

O representante da Copasa Kenny Maurício Rosa questiona se teria uma obra mais 

viável economicamente e que com esse valor poderia haver extensão da obra. O 

fechamento pode trazer transtornos e se houver outra alternativa e um outro estudo 

economicamente melhor, precisa ser discutido. 

O Sr. José Carlos pontua que a Av. Professor Lucas Machado possui uma inclinação 

favorável para execução da obra. Reiterando a fala do conselheiro Bruno Márcio Moreira 

Almeida que o projeto é apenas sugestivo podendo haver mudanças e melhorias. 

Finalizando, o conselheiro Hudson Muinhos de Paula solicita que todos enviem um 

email para comunicação a respeito do COMSAB e sugere que tragam idéias para a próxima 

reunião. . 

Nada mais tendo a tratar, eu, Camila Dias Godinho, secretária executiva do 

COMSAB, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 

 

 

Bruno Márcio Moreira Almeida- Obras 

 

Diego Leonardo Ramos de Jesus- Desenvolvimento Social 

 

Mariana Ramos Borges- Desenvolvimento Urbano 

 

Alexandre Augusto Carvalho Gozanga-OAB 

 

Valdemir Galvão Junior- Procuradoria 
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Hudson Muinhos de Paula- Meio Ambiente 

 

Júlio Cesar Souza Parreira –Finança 

 

Daniel Augusto de Miranda- IFMG 

 

Kenny Mauricio Rosa – COPASA 

 

 

 

 


