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Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico – 1 

01/03/2012. Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e doze, às quinze 2 

horas e trinta minutos, no Auditório do Conselho Regional de Química, situado 3 

na Rua Osmar Cunha 126 - 1º andar – Centro de Florianópolis, ocorreu à 4 

reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico, participaram da reunião 5 

os integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme lista 6 

de presença em anexo. O Professor Salomão Mattos Sobrinho coordenador 7 

do conselho iniciou à reunião extraordinária, cumprimentando e dando boas 8 

vindas a todos os conselheiros pelo retorno aos trabalhos no conselho. 9 

Apresenta como ponto de pauta: - Apresentação sobre: Plano de Obras de 10 

Saneamento para Florianópolis a ser executado em 2012, e a manifestação 11 

sobre o contrato de Gestão da CASAN com a Prefeitura Municipal de 12 

Florianópolis. O Professor Salomão Mattos Sobrinho passa a palavra para o 13 

Sr. Dalírio José Beber – Presidente da CASAN. Sr. Dalírio José Beber 14 

cumprimenta a todos e agradece a oportunidade de serem recebidos por esse 15 

conselho, e poderem explanar todo o trabalho dessa Empresa. Fala sobre a 16 

responsabilidade da CASAN com os mais de 200 municípios que tem parceria, 17 

especialmente com Florianópolis. Diz que todos sabem que a CASAN ainda 18 

tem muito trabalho pela frente, sabemos que existem muitas insatisfações em 19 

respostas que não foram dadas, mas nos temos hoje a convicção de que é 20 

possível nos recuperamos o tempo perdido, sem que as obras demandada 21 

pelas comunidades fossem concluídas. Hoje temos três financiamentos 22 

grandes, que permitirá darmos um salto de qualidades no saneamento de 23 

Florianópolis. O Sr. Dalírio José Beber passa a palavra para Sr. Fábio Cezar 24 

Krieger – Gerente de Construção que apresenta detalhadamente os 25 

investimentos realizados pela CASAN em Florianópolis no período 2003-2010, 26 

os investimentos que estão em andamento e os que serão aplicados até 2015, 27 

e todos os passos do Plano de Obras de Saneamento para Florianópolis. A 28 

apresentação encontra-se em anexo na integra. Sr. João Manoel do 29 

Nascimento – Associação dos Moradores, disse que existe grande 30 

insatisfação por parte de várias associações de moradores quanto à perda da 31 

balneabilidade de várias praias nesta última temporada de Verão, em especial, 32 

das praias de Canasvieiras, Jurerê e Daniela. E que é imprescindível que a 33 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/flavia.CIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Lista%20de%20presença/Lista%20de%20Presença%20do%2005-11-2010.pdf


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

                S SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio de sua Vigilância Sanitária, 34 

fiscalize e autue com muito maior rigor tanto o despejo de esgotos na rede 35 

pluvial quanto às fossas sépticas particulares e comerciais irregulares 36 

(existentes em áreas verdes, áreas de proteção ambiental e restinga) e/ou 37 

subdimensionadas que inundam as ruas dos balneários e transbordam para o 38 

local onde estão os veranistas. Pondera que a perda da balneabilidade de 39 

praias se deve exclusivamente à má destinação de esgotos domésticos e 40 

comerciais e, considerando a importância do turismo para a cidade, impacta 41 

muitíssimo na economia regional, sem dizer que também atinge fortemente a 42 

saúde pública. Por fim, pede que este conselho delibere sobre soluções 43 

imediatas e rigorosas no sentido de que todas as praias que se prestam 44 

atualmente ao banho público tenham a sua balneabilidade restabelecida de 45 

modo permanente. O Sr. Dilvo Tirloni - ACIF fez considerações a respeito do 46 

capital investido e o capital arrecadado na região de Florianópolis e propôs 47 

uma CASAN regional. Professor Salomão Mattos pergunta para o presidente 48 

Dalírio José Beber; que durante a temporada de verão, observa-se que a 49 

FATMA colocam nas praias muitos pontos proibidos, como levantou o Sr. João 50 

Manoel do Nascimento, gostaríamos de saber por que isso se repete ano a 51 

ano, será que no próximo ano também terá a sinalização nesses mesmos 52 

pontos? O Sr. Dalírio José Beber diz que propõe o seguinte; a CASAN 53 

contribui com alguns técnicos e convidamos o pessoal da FATMA, e vamos 54 

analisar. Professor Salomão Mattos Sobrinho diz que devemos organizar 55 

uma comissão, composto por técnicos da CASAN, técnicos da FATMA, 56 

representantes não governamentais e alguns representantes da prefeitura para 57 

que juntos analisem e entrem em comum acordo. Fica então estabelecida a 58 

comissão para estudar a balneabilidade das praias, com os seguintes 59 

representantes: Sr. Cláudio Inácio Schuck – SINTAEMA, Sr. João Manoel 60 

do Nascimento – Associação dos Moradores, Sr. Dilvo Tirloni – ACIF, 61 

Ângela de Fátima de Maria – UFECO, representantes da CASAN e 62 

representantes da FATMA. Professor Salomão Mattos Sobrinho sugere para 63 

ser incluído na pauta da próxima reunião o tema  ¨Agência Reguladora¨.  64 

Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu, Eliane 65 

Bittencourt redigi o presente ata, que vai por mim assinada. 66 


