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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 11/12/2019. 1 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze 2 

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

Florianópolis, reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento 4 

Básico - COMSAB: Fábio Ritzmann e João Henrique de S. Q. Pereira (SMHS/SMI);  Tânia 5 

Maas dos Anjos (Gab. Prefeito); Iara Réus Magalhães (SMS); Ulisses Laureano Bianchini 6 

(COMCAP); Breno Vilhalba Pamplona (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves e  João Henrique 7 

Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO) e Djan Porrua 8 

de Freitas (ABES/SC); totalizando oito (08) instituições do Conselho representadas na reunião. 9 

Estiveram também presentes na reunião: Márcio Luiz Alves (COMCAP); Eduardo Baesso 10 

(Veolia); Alexandre Böck, Juliano S. Sombrio e Marília D. Schmitz (DIRSAN/SMI); Carlos 11 

Apollaro (AMONC) e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando um total de dezessete 12 

(17) pessoas presentes. O Presidente do Conselho Engº. Fábio Ritzmann presidiu a reunião, 13 

Inicialmente agradeceu o comparecimento de todos e anunciou a presença do Diretor-14 

Presidente da COMCAP Cel. Márcio Luiz Alves. Na sequência, submeteu à homologação as 15 

justificativas de ausência dos conselheiros: Cláudio Soares da Silveira e Guilherme Graciosa 16 

Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); 17 

Priscilla Valler dos Santos (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Andreia Senna Soares 18 

Trennepohl (CASAN); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Aroldo João Costa (CREA/SC);  19 

Sulimar Vargas Alves (UFECO); Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao 20 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente) e Carlos B. Leite (SINDUSCON)  as 21 

quais foram validadas. Dando prosseguimento à reunião, considerando não haver quórum, 22 

houve inversão da pauta. Na oportunidade, Fábio Ritzmann passou a palavra ao Diretor-23 

Presidente da COMCAP Cel. Márcio Luiz Alves que fez a apresentação: COMCAP rumo 24 

Floripa Lixo Zero 2030. Márcio discorreu sobre as dificuldades e limitações encontradas ao 25 

assumir a Autarquia e os investimentos realizados no decorrer deste ano. Enfatizou que a 26 

gestão está sendo realizada em parceria com a equipe técnica da COMCAP, ouvindo e 27 

valorizando os técnicos. A apresentação está disponível no final da ata. Em relação aos 28 

investimentos, Eugênio disse que no PMISB estava previsto o valor de cento e quarenta e 29 

dois milhões de reais, ao que Márcio esclareceu que a COMCAP investiu dezoito milhões em 30 
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2019. Salientou que o orçamento de 2019 foi cento e sessenta e seis milhões de reais, 31 

permanecendo o mesmo valor no orçamento de 2020. Em relação a limpeza nos bairros, 32 

Eugênio disse que é realizada parcialmente. Solicitou que as áreas habitadas 33 

permanentemente tenham a mesma atenção das áreas de praias. Também sugeriu que a 34 

COMCAP informatizasse o sistema, a exemplo da CELESC, e informasse a população sobre 35 

eventuais atrasos ou alterações na coleta dos resíduos. Márcio salientou que a Companhia 36 

está buscando alternativas para informar a população. Salientou que, através de programas 37 

televisivos, emissoras de rádio e redes sociais estão informando os munícipes. Albertina 38 

disse que há contradição orçamentária, salientando que para programa administrativo o valor 39 

é alto e questionou o valor no Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) destinado para 40 

aterro sanitário. Também houve questionamento a respeito do recurso depositado pela 41 

CASAN no FMSB sendo utilizado para pagamento da COMCAP. Alexandre enfatizou que o 42 

pagamento da destinação dos resíduos precisa sair do FMSB e migrar para a Taxa de 43 

Resíduos Sólidos, por se tratar de um serviço divisível previsto na lei 11.445/2007, que deve 44 

ter a sustentabilidade econômica e financeira. Em relação às cooperativas, Márcio informou 45 

que em Florianópolis a COMCAP destina os resíduos reciclados para nove cooperativas. Na 46 

oportunidade, enalteceu o trabalho educativo desenvolvido pela servidora Rita. Fábio falou 47 

sobre os 41 milhões de reais. Na avaliação de Eugênio, os gestores da COMCAP deveriam 48 

ser os próprios técnicos, pois estão melhor preparados para administrar a Companhia. Disse 49 

ainda que a COMCAP poderia indicar um ‘zelador’ para administrar o resíduo da rua. Sobre o 50 

Programa Lixo Zero, a sociedade precisa conhecer e se apropriar da proposta. Os 51 

conselheiros debateram juntamente com o Presidente da COMCAP sobre as diversas 52 

possibilidades de reciclar e destinar os resíduos, salientando que é preciso mudar os hábitos 53 

do povo. Finalizando a reunião, Fábio Ritzmann agradeceu a presença do Diretor-Presidente 54 

da COMCAP e dos conselheiros.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós 55 

Alexandre Böck e Paulina Korc redigimos a presente ata. 56 


