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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 13/12/2018. 1 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze minutos, 2 

no Auditório da ARESC – Rua Anita Garibaldi, Nº 79 - 12º andar - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico:  Jeferson 4 

Melo (Gab. Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 5 

Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Fábio Ritzmann e João Henrique de S. Pereira 6 

(SMHS/SMI); Fabio Faria Brognoli (SMTTDE); Iara Réus Magalhães (SMS); Alexandre Bach 7 

Trevisan e Andréia May (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Dilvo Vicente 8 

Tirloni (ACIF); Albertina da Silva de Souza e Sérgio Rodrigues da Costa (UFECO); Pablo 9 

Heleno Sezerino (UFSC); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA) e Carlos B. Leite 10 

(SINDUSCON). Estiveram também presentes na reunião: Audenir Cursino de Carvalho 11 

(SMHS/SMI); Andreia Senna S.Trennepohl, Rodrigo Maestri, Evandro Martins, Fábio Krieger e 12 

Paulo Meller (CASAN) e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando um total de vinte e 13 

quatro (24) pessoas presentes. Sendo 14 instituições do Conselho representadas. Justificaram 14 

ausência: Rosely Rosana Ferrari Dallabona (SMTTDE); Carlos Andre Pincelli (VISA/SMS); 15 

João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Eugênio Luiz Gonçalves e João 16 

Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Elton Rosa Martinovsky (PGM). O Diretor 17 

de Habitação Audenir C. de Carvalho fez a abertura da reunião saudando os presentes, 18 

agradecendo o comparecimento de todos e apresentou o Superintendente de Habitação e 19 

Saneamento Engº. Fábio Ritzmann. Na oportunidade, Paulina Korc, secretária do Conselho 20 

de Saneamento informou que o Superintendente Fábio já está nomeado como membro do 21 

COMSAB, por meio do Decreto N. 19.190/2018 e designado Presidente deste Conselho pela 22 

Portaria N. 002/COMSAB/2018. Engº. Fábio fez uso da palavra enfatizando que não foi 23 

indicado ao cargo e sim convidado a assumir a Superintendência de Habitação e Saneamento. 24 

Informou que é funcionário público do Município, aposentado. Seguindo a pauta, após a 25 

homologação das justificativas, os conselheiros avaliaram a necessidade de haver mais tempo 26 

para apreciação da ata da reunião anterior (29/11/2018). Sendo assim, a mesma será inserida 27 

na pauta da primeira reunião de fevereiro/2019. Na sequência, o Diretor de Operações e Meio 28 

Ambiente da CASAN Engº. Paulo Meller apresentou a planilha dos investimentos previstos 29 

para os próximos anos em Florianópolis. A planilha, anexa à presente ata, tem a descrição do 30 

investimento, valor atual, situação (Status) e previsão de conclusão com algumas 31 

observações. Os investimentos previstos em relação ao abastecimento de água totalizam o 32 

valor de R$ 20.523.124,98. Quanto ao esgotamento sanitário o valor de investimentos previsto 33 
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é de R$ 350.275.405,30. Paulo Meller salientou que a CASAN trabalha par atender a 34 

demanda da época de verão, considerando ser a época com maior percentual de consumo de 35 

água, com aumento de 38% no período entre Natal e Carnaval. O Diretor disse que a falta de 36 

energia elétrica afeta diretamente no fornecimento de água. Por isso, no verão, época com 37 

maior incidência de queda de energia elétrica por conta dos temporais, a Companhia instala 38 

geradores em pontos estratégicos do Município que são ativados quando necessários. Outro 39 

aspecto que o Diretor Paulo abordou é que o DEINFRA irá restaurar as pontes Pedro Ivo 40 

Campos e Colombo Sales e, na oportunidade, a CASAN irá fazer a extensão da adutora de 41 

Capoeiras até a Ilha por intermédio da Ponte Pedro Ivo. Concluída a apresentação, os 42 

conselheiros manifestaram suas preocupações. Carlos Leite, a pedido da Ana Caldas, citou a 43 

situação da ETA Daniela e disse que houve reunião do Ministério Público Federal com a 44 

ARESC e a comunidade não foi chamada. Paulo Meller disse que a CASAN também não foi 45 

convocada. Sérgio se referiu aos empreendimentos já discutidos na última reunião, como 46 

alguns loteamentos no Norte da Ilha, para os quais não estão sendo permitidas novas ligações 47 

à ETE de Canasvieiras. Salientou que, se a viabilidade é concedida, o curso d’água deverá 48 

suportar o lançamento do esgoto tratado. Paulo (CASAN) enfatizou que o problema na Ilha em 49 

relação às ligações de esgotamento sanitário são os antigos empreendimentos e não os 50 

novos. Exemplificou que a balneabilidade na Beira Mar Norte é para evitar que chegue a água 51 

contaminada, por meio da rede pluvial, no mar. Disse ainda que, com todas as obras previstas, 52 

a CASAN chegará a 77% de atendimento por rede de esgotamento público no município. 53 

Sérgio citou sobre a necessidade da Casan se atualizar quanto às novas tecnologias, ao que 54 

Paulo enfatizou que entre as empresas de saneamento há troca de informações. Quanto aos 55 

emissários submarinos, Paulo afirmou que há dez anos foi realizada audiência pública quando 56 

foi negada a instalação de emissários submarinos em Florianópolis. Na oportunidade, Engº. 57 

Fábio Ritzmann salientou que a Prefeitura está realizando o Programa Se Liga na Rede, que 58 

busca a regularização das ligações antigas. No Bairro Bom Abrigo o evento regional foi 59 

concluído e foi iniciada uma nova fase do Programa no Bairro Abraão. Salientou que quem 60 

não regularizar a situação o Município tomará as medidas necessárias incluindo até a 61 

judicialização. Paulo informou que a CASAN realizou os testes de fumaça para avaliar as 62 

instalações. Dilvo se pronunciou que, de acordo com a apresentação realizada, os 63 

investimentos previstos são modestos, tem mais caráter de manutenção do que de 64 

investimentos. Enfatizou que o grande problema é o esgotamento sanitário. Disse ainda que 65 

acompanha os relatórios financeiros. Até o ano de 2015 a CASAN especificava os 66 



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

                                                 CEP 88.010-300 

                                                 Fone: (48) 3251-6317 

                                                 E-mail: conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com  

 

 
Pág 3 de 5 

investimentos detalhados para o Município. Já para os anos de 2016 e 2017 os investimentos 67 

não estão especificados. Em atenção às colocações do conselheiro Dilvo, Paulo salientou que 68 

apresentou apenas os investimentos previstos para Florianópolis para o próximo ciclo, 69 

conforme havia sido solicitado, entretanto o sistema de Florianópolis é interligado com os 70 

demais municípios. Informou ainda que o fornecimento de água em Florianópolis, nos 71 

próximos oito anos não será problema. Paulo disse que tem estações de tratamento de esgoto 72 

que não são permitidas ou demora a liberação das autorizações ambientais o que interfere 73 

diretamente no planejamento, financiamento e investimentos da Companhia. Paulo destacou 74 

que presídio, lixão, ETEs, dentre outros, ninguém quer na sua região. Fábio (SMTTDE) disse 75 

que a região da Tapera será interligada na ETE do Rio Tavares e expressou sua preocupação 76 

em relação às ligações, ao que Alexandre (CASAN) esclareceu que a região estava 77 

contemplada na licença e que poderia ser interligada. Disse ainda que a projeção dos 78 

emissários submarinos é para 2028. Albertina disse que acompanhou duas audiências 79 

públicas nas regiões do Campeche e Sambaqui, sendo que a CASAN não comprovou a 80 

qualidade do efluente tratado e a capacidade do corpo receptor. Na última reunião do 81 

COMSAB foi mencionado que o IMA (antiga FATMA) não está permitindo a interligação de 82 

novas áreas com incremento de vazão para a ETE de Canasvieiras. Quanto aos novos 83 

empreendimentos, Paulo disse que a CASAN só libera quando há estudo de viabilidade. Ao 84 

que Albertina enfatizou que a viabilidade precisar comprovar também a capacidade. Em 85 

relação ao Empreendimento Real Park, Mariana esclareceu que se trata de um caso 86 

específico pois havia uma licença ambiental anterior, de 2012, permitindo a interligação com o 87 

Sistema Costa Norte. Carlos Leite fez uso da palavra salientando, em relação ao PMISB, que 88 

na II Conferência Municipal de Saneamento Básico foi analisado o cumprimento das metas. 89 

Sugeriu rememorar as metas na primeira reunião de 2019.  Márcio se manifestou enfatizando 90 

que nos locais onde o Programa Se Liga na Rede passou cerca de 50% das unidades 91 

inspecionadas ainda continuam com as suas ligações de esgoto irregulares. E salientou que, 92 

atualmente, a cobertura de rede de esgoto no município está em 62%, faltando, portanto, 93 

cerca de 38% das localidades para serem cobertos pela rede de esgoto, que poderá 94 

futuramente gerar mais passivos (ligações irregulares), além  do que já existe hoje. Márcio 95 

destacou que na SANEPAR há uma gerência ou diretoria própria, constituída inclusive por 96 

assistentes sociais, para realizar o trabalho de orientação/educação ambiental. O trabalho é 97 

realizado antes, durante e depois da obra de instalação da rede de esgoto e o resultado é bem 98 

satisfatório. Quando há apenas panfletagem o resultado não é efetivo. O Programa Se Liga na 99 
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Rede é caro e não está resolvendo, de forma efetiva, os passivos (as ligações irregulares) e 100 

questionou se o modelo atual adotado pela CASAN não deveria ser revisto, sugerindo algo 101 

semelhante ao instituído pela SANEPAR. Paulo enfatizou que o problema é das ligações 102 

antigas. Exemplificou que há um ano foi autorizada a ligação na rede de esgoto da Lagoinha, 103 

porém, devido o alto custo, grande percentual dos moradores não estão regularizando a 104 

situação. Para tanto, a CASAN concretizou convênio com a Caixa para financiar a 105 

regularização das ligações de esgoto. Encerrado este ponto de pauta e, considerando a 106 

impossibilidade de esgotar a pauta, foi estabelecido que a apresentação das atividades da 107 

Diretoria de Saneamento/SMHS/SMI em 2018, será remetida por email. Na sequência foi 108 

realizada a avaliação dos conselheiros sobre as ações do COMSAB no segundo 109 

semestre/2018. Em relação aos pontos positivos: Evolução nas discussões do Conselho; 110 

Evolução na relação do COMSAB com a CASAN; Caminho do diálogo e da cobrança; 111 

Exaustivo trabalho da II Conferência Municipal de Saneamento Básico; Momento de avaliar os 112 

dois modelos de conferência; Preocupação com os desdobramentos da Conferência; Houve 113 

grandes avanços por causa das pautas estabelecidas; Discussões importantes para o 114 

Município; Presença de inúmeros técnicos da CASAN para sentir o trabalho do COMSAB; Os 115 

conselheiros estão definindo as pautas; Material disponível no site da Conferência para 116 

Compromisso dos conselheiros: realizar a leitura dos documentos da Conferência; Negativo: 117 

Ampla variação de Superintendente; Presidente se ausenta das reuniões; O Conselho não foi 118 

informado sobre a troca de Superintendente; Redundância de assuntos (água e esgoto), 119 

drenagem está desprovida; Solicitação: Que o Presidente do COMSAB mantenha-se do início 120 

ao final das reuniões do COMSAB; Definição como será a revisão do PMISB em 2019; 121 

Chamar todas as empresas prestadoras de serviços relacionadas ao saneamento; Sul da Ilha 122 

precisa de investimentos; Apresentar as licitações de todos os sistemas; Pensar as ações na 123 

sua amplitude – Visão filosófica do saneamento no contexto da cidade; Melhorar as reuniões 124 

com pautas definidas; O planejamento da cidade precisa ser discutido; No início de 2019 tratar 125 

sobre os quatro eixos: água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos; 126 

Discutir qual a concepção de saneamento queremos para a cidade para garantir a política de 127 

saneamento básico; Continuar a revisão da Lei 7474/2007. Indagação: A revisão do PMISB foi 128 

realizada ou será realizada? Como o COMSAB irá continuar a proposta?  Para a primeira 129 

reunião de 2019, ficou estabelecida a seguinte pauta: 1) ARESC fazer a apresentação da 130 

avaliação dos investimentos (financeiros) realizados pela CASAN, em Florianópolis, desde a 131 
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assinatura do Contrato de Programa (2012); 2) Relatório das atividades desenvolvidas pelo 132 

Grupo SANEAR. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 133 

 134 

 135 


