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    ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORD. VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 09/09/2020. 1 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, no link 2 

meet.google.com/ogm-qcfm-bzw, participaram os seguintes membros do Conselho Municipal de 3 

Saneamento Básico - COMSAB: Laudelino Bastos e Silva (SMHS/SMI); Tânia Maas dos Anjos 4 

(Gab. Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Kamila Mendonça de Lima (SMDU); 5 

Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Priscilla Valler dos Santos e Iara Réus Magalhães (SMS); 6 

Carlos André Pincelli (VISA); Andreia Senna Soares Trennepohl (CASAN); Jéssica Cândido 7 

Machado (COMCAP); Breno Vilhalba Pamplona (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves e João 8 

Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza e Sulimar 9 

Vargas Alves (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Odilon Fernandes Roman 10 

(CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino e Flávio Rubens Lapolli (UFSC); Rodger Fernandes 11 

(SINTAEMA); Tatiana da Gama Cunha (AMASI) Carlos B. Leite (SINDUSCON), totalizando 12 

dezoito (18) instituições do Conselho representadas na reunião. Estiveram também presentes 13 

na reunião: Valdori Alci de Almeida e Adriana Lima da Silva (SMTTDE); Janaína Guesser 14 

Prazeres (Diretora de Saneamento/SMI); Marília Schmitz (SMI/SMHS/GS); Rafael Poletto dos 15 

Santos (Superintendente da FLORAM); Pedro Joel Horstamann (Superintendente da CASAN); 16 

Patrice Barzan (Gerente de Meio Ambiente CASAN); Carlos Apollaro (AMONC) e a secretária 17 

executiva do COMSAB Paulina Korc, somando um total de trinta e uma (31) pessoas presentes. 18 

Justificaram presença: Cláudio Soares da Silveira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 19 

Aroldo João Costa (CREA/SC); Leonardo Lacerda da Silva (SINTAEMA) e Luiz Daniel Bento 20 

(PROCON Municipal). A 2ª Reunião Extraordinária Virtual do COMSAB foi conduzida pelo 21 

Presidente Laudelino Bastos e Silva com o apoio da Diretora de Saneamento Janaína Guesser 22 

Prazeres. Inicialmente o Presidente agradeceu a participação dos conselheiros e convidados e, 23 

na sequência, discorreu sobre a pauta da reunião, sendo: Apresentação da situação hídrica da 24 

Lagoa do Peri e sugestões de medidas urgentes - conselheiro Eugênio Luiz Gonçalves; 25 

Apresentação da situação atual da Lagoa do Peri, as providências tomadas e a serem tomadas 26 

com referência ao sistema de captação de água na Lagoa; apresentação do plano de 27 

contingência da região de abastecimento Sul/Leste da Capital – CASAN; Apresentação da 28 

análise e acompanhamento das providências da CASAN, relativas à situação de escassez 29 

hídrica em Florianópolis, em especial, da região Sul/Leste da Capital - ARESC; Apresentação 30 

da análise dos impactos ambientais na Lagoa do Peri, por conta da captação de água pela 31 

CASAN – FLORAM. Iniciando as apresentações, o conselheiro representante das Associações 32 

de Moradores e Entidades Comunitárias o Conselheiro Eugênio iniciou informando que a sua 33 

apresentação estava dividida em 6 tópicos, composta pela Legislação protecionista do 34 
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ecossistema da Lagoa do Peri; Compromissos da CASAN com a operação da Lagoa do Peri; 35 

Crise hídrica – da Lagoa em fotos; Os impactos da crise hídrica – Nota Técnica (SIMAS, PH), os 36 

equívocos praticados  durante a crise hídrica, os documentos MPF, MPSC, MPTCE, PMF, CMF, 37 

COMSAB e DPU e Encaminhamentos. Inicialmente ressaltou que a questão da legislação 38 

vinculada a Lagoa do Peri sempre se preocupou com sua preservação e proteção, 39 

acompanhada por todos os entes públicos e a sociedade. Dando continuidade, informou quando 40 

do funcionamento da Estação de Tratamento Água (ETA) da Lagoa do Peri, entre 1999 e 2000, 41 

os compromissos assumidos entre CASAN e a própria Prefeitura com o manancial previa sua 42 

proteção como determina a legislação. Envolviam: aumento do seu nível atual do seu 43 

manancial, controle na sua fauna aquática, aumento do nível do lençol freático. Em relação ao 44 

Rio sangradouro, enfatizou o compromisso com a regularização da vazão e manutenção 45 

permanente do Rio Sangradouro a um mínimo de 50 L/s assim como recuperação e 46 

manutenção da mata ciliar. Em relação à população, previa maior segurança e qualidade no 47 

abastecimento de água, já que até aquele momento na região não tinha abastecimento de água.  48 

No outro tópico, em relação à crise hídrica nunca vista antes na história, asseverou o 49 

comprometimento do volume do manancial da Lagoa do Peri, por período longo no nível da 50 

régua entre 1,50m a 1,44m, tendo como consequência um verdadeiro mar de areia em toda sua 51 

extensão. Eugênio ponderou que a Lagoa do Peri corre o risco de salinizar por duas formas, 52 

pelo lençol freático e salinização da água doce pelo paliocanal que interliga a Lagoa do Peri à 53 

Praia do Caldeirão, próxima aos escoteiros. Outra questão acentuada na apresentação do 54 

conselheiro foi desbalanceamento hídrico e a ausência de vazamento da Lagoa do Peri, desde 55 

outubro de 2019, para o Rio Sangradouro, assim como o comprometimento das escadarias de 56 

peixe. Mais adiante, o conselheiro Eugênio, ressaltou que nas diversas intervenções ocorridas 57 

na represa da ETA da Lagoa do Peri, sangradouro e unidade de conservação, observou-se 58 

ausência de zelo com o meio ambiente, principalmente por ser uma empresa pública vinculada 59 

ao meio ambiente. Chamou atenção, em sua apresentação, que o vazamento para o 60 

Sangradouro, conforme fotos apresentadas, apenas desemboca através das limpezas 61 

provenientes dos filtros. Na sua avaliação, a própria FLORAM deveria investigar essa situação 62 

como determina a Lei Municipal nº 10.530 que implantou o MONA. Outro fator que o 63 

Conselheiro chamou atenção foi para a questão das cachoeiras da Lagoa do Peri por estar 64 

secando. Em outro tópico da apresentação, foi citada uma escala de vulnerabilidade, referente 65 

ao estudo técnico de um biólogo, decorrente de pesquisa em cerca de 50 dissertações e 66 

trabalhos científicos. Por esta escala, segundo o Conselheiro, o estudo concluiu: 1) Que a 67 

explotação na Lagoa do Peri deve ser somente pela reservação explotável entre 2,46 a 3,82 68 
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NMM (nível médio acima do mar); 2) Que o limite de capacidade explotável deve estar vinculado 69 

ao nível altimétrico de 2,46m, nunca menor, mesmo com crises hídricas severas como esta de 70 

2019/2020. 3) É prudente e seguro o reequilíbrio do balanço hídrico para recuperar o Nível 71 

Médio Natural e fazer a reservação explotável. 4) Quanto a vasão do Sangrador nunca 72 

ultrapassar a Capacidade de Suporte Máxima p/ Explotação, devendo respeitar os limites entre 73 

106 L/s a 58,6 L/s para a vida do nosso rio. 5) Cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta do 74 

Sangradouro e 6) É prudente, é seguro o racionamento e plano de contingência ou plano B, de 75 

forma urgente. Seguindo com sua apresentação, Eugênio expôs as comunicações e/ou 76 

protocolos encaminhados para a PMF, MPF, MPC-TEC, CMF sobre a crise da Lagoa do Peri e 77 

o risco de sua irreversibilidade ambiental. Essas comunicações resultaram em diversos 78 

procedimentos, os principais no MPSC e no Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas 79 

de Santa Catarina. No MPSC foi citada a abertura de procedimento preparatório e uma Notícia 80 

de Fato. Já o Tribunal de Contas do Estado instalou o procedimento investigativo para averiguar 81 

as possíveis irregularidades ambientais existentes na explotação da água na Lagoa do Peri, 82 

mediante uma auditoria ambiental. Acentuou que em todas estas comunicações e/ou protocolos 83 

foram abordadas diversas questões sem respostas por parte dos envolvidos. Seguindo, 84 

Eugênio abordou que todos estes questionamentos tiveram como parâmetros a Lei nº 9.985, 85 

18/07/2000, SNUC, a Lei nº 9.433/1997, que institui a Lei das Águas e determina que o poder 86 

público deve assegurar a disponibilidade da água para a atual e a futura geração, assim como a 87 

Lei 12.651/2012, que envolve a proteção da vegetação nativa em áreas de preservação 88 

permanente, reserva legal, uso restrito, exploração florestal, nesse caso, comprometendo todo o 89 

patrimônio ecológico sustentável da Lagoa. Também foi citada a Lei Municipal nº 7474/2007 que 90 

trata do Saneamento Ambiental de Florianópolis, Lei Municipal 9400/2013 que aprovou o Plano 91 

Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) e a Lei 10.530/2019 que criou MONA 92 

Lagoa do Peri. Ainda sobre o mesmo tema, segundo o Conselheiro, uma série de legislações 93 

não está sendo cumprida dentro do ecossistema da Lagoa do Peri. A CASAN tem feito muitos 94 

investimentos no tratamento e na distribuição, mas no ecossistema em si muito pouco, exemplo 95 

típico o que está ocorrendo com as nascentes que estão secando. Neste caso, não seria 96 

prudente transformar os moradores da região em agentes ambientais e pagar por serviços 97 

ambientais para proteção e preservação destas nascentes, questionou o Conselheiro. Apontou 98 

que o momento é de escassez, de economizar o uso da água potável. Não é mais admissível 99 

permitir lavação de carros, calçadas, ou uso de água potável em obras de construção, é preciso 100 

que aprender a usar a água da chuva, ponderou o Conselheiro. A sociedade civil apela para o 101 

racionamento urgente no Sul e Leste da Ilha clamando por um plano de contingência com a 102 
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recuperação do Manancial respeitando a reservação da Lagoa do Peri. Na parte final, com base 103 

no princípio da Prevenção, para impedir a continuidade do dano ambiental e no princípio da 104 

precaução, tendo como parâmetro o risco do comprometimento do manancial hídrico da Lagoa 105 

do Peri, fez os seguintes encaminhamentos para Prefeitura, CASAN e demais órgãos 106 

pertinentes, de forma emergencial: Racionamento urgente no Sul e Leste da Ilha - sistema 107 

Costa/Leste ETA da Lagoa do Peri; Plano de contingência – Recuperação do manancial aos 108 

níveis de reservação; Proceder estudo do impacto ambiental do seu ecossistema; Plano de 109 

compensação de exploração pelo uso de recursos hídricos pela concessionária junto a ETA da 110 

Lagoa do Peri, conforme Lei 10.530/2019; Exigir o plano de gestão e gerenciamento da Bacia 111 

Hidrográfica da Lagoa do Peri, conforme peça informativa do MPSC; Plano de Manejo conforme 112 

Lei 10.530/2019. Além disso, solicita o acesso aos relatórios e informações: Cópia dos 113 

Programas de Monitoramento da Lagoa do Peri no nível de água a cota de 1,66m; Programa de 114 

monitoramento dos efluentes na ETA do corpo receptor (Rio Sangrador), determinada pela 115 

Licença Ambiental de Operação nº 10713/2012; Cópia do Processo apresentado pela CASAN 116 

para obter a outorga preventiva que ensejou a Portaria nº 079/10 – assim os respectivos 117 

relatórios durante a vigência; cópia do processo DSUST 2033/2015 apresentada pela CASAN, 118 

para obter a outorga, que ensejou a Portaria 212/2017, assim como os respectivos relatórios 119 

exigidos pela Portaria; Disponibilizar os relatórios e a posição geográfica dos poços utilizados 120 

para análises da água quanto a presença ou não de cloreto de sódio no período de janeiro/2018 121 

a setembro/2020. Eugênio concluiu os encaminhamentos propondo à Presidência do COMSAB 122 

duas reuniões: (i) com Prefeito de Florianópolis para entregar a Carta Emergencial e abaixo 123 

assinado com mais 50 mil assinaturas, e (ii) reunião com o IMA e SDS para esclarecer atual 124 

licença, outorga e o devido esclarecimento sobre a atual crise. Na sequência, o Superintendente 125 

da CASAN Pedro Joel Horstamann e a Gerente de Meio Ambiente da CASAN Patrice Barzan 126 

discorreram sobre as ações de preservação da Lagoa do Peri. Na oportunidade, historiaram 127 

sobre as precipitações nos últimos anos salientando que, segundo o EPAGRI/CIRAM, o volume 128 

de chuvas no Sul da Ilha é o menor de Florianópolis e um dos menores índices do Estado. A 129 

CASAN relatou que tem a outorga de captação de água da Lagoa do Peri de 200 litros por 130 

segundo (200L/s) para abastecer 42.959 unidades consumidoras das regiões Leste e Sul da 131 

Ilha. Para minimizar o impacto da estiagem prolongada e garantir a qualidade e quantidade de 132 

água no Sistema de Abastecimento Costa Sul/Leste, a CASAN tem reduzido em cinquenta por 133 

cento (50%) o volume captado habitualmente da Lagoa, aumentando o tempo de operação dos 134 

poços da região do Campeche, cuja água é tratada na estação do próprio bairro. Embora a forte 135 

estiagem, o nível da Lagoa se mantém na marca de 1,52 metros de profundidade, há pelo 136 
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menos três (3) meses. A redução de captação de água está sendo gradativa a qual chegará a 137 

setenta e cinco por cento (75%). Na oportunidade, a CASAN elencou as ações recentes 138 

executadas para proteger a Lagoa do Peri, como instalação de booster, implantação de adutora, 139 

interligação de redes, além da abertura de três (3) poços. Quanto ao racionamento, segundo a 140 

CASAN, não foi adotado ainda porque afetaria as regiões localizadas nos bairros mais distantes 141 

(finais de rede) e residências em locais mais altos, como os morros. Sendo assim, salientaram 142 

que é fundamental que todos os moradores do Sul da Ilha e Leste da Ilha economizem água. 143 

Por fim, a CASAN disse que está conclamando a população para o uso consciente de água. A 144 

apresentação da CASAN foi disponibilizada ao final desta ata. Finalizada a apresentação da 145 

CASAN, Laudelino agradeceu a equipe da CASAN e passou a palavra à ARESC. Assim sendo, 146 

a Gerente de Fiscalização da ARESC Luíza Kaschny Borges Burgardt iniciou cientificando os 147 

conselheiros que houve fiscalizações específicas na Lagoa do Peri. Na sequência, relatou as 148 

seguintes ações: Fiscalizações da ARESC de qualidade e operacional realizadas no primeiro 149 

semestre/2020 no SAA Costa Sul/Leste - ETA Lagoa do Peri e ETA Campeche 150 

https://aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/relatorios-de-fiscalizacao-de-municipios-151 

conveniados/municipios-agua/florianopolis; Participação da ARESC no Comitê Crise Hídrica do 152 

Estado e na elaboração do Boletim Integrado Hidrometeorológico 153 

https://aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/estiagem; Resolução ARESC 156 que Estabelece 154 

diretrizes para a elaboração e implementação do Plano de Contingência e Emergência dos 155 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, inclusive racionamento 156 

https://aresc.sc.gov.br/index.php/documentos/resolucoes/resolucoes-agua; Plano de ação da 157 

CASAN (cronograma das ações será acompanhado). Prosseguindo a reunião, Laudelino 158 

agradeceu à Luíza e passou a palavra ao Superintendente da FLORAM Rafael Polleto que 159 

discorreu sobre o posicionamento da Prefeitura frente à situação da Lagoa do Peri. Em relação 160 

à Unidade de Conservação (UC) que envolve uma unidade municipal, se esgota com o devido 161 

licenciamento. O Município gostaria que o licenciamento fosse da FLORAM, pois não há como 162 

estabelecer condicionantes que sejam divergentes daquelas que estão estabelecidas na 163 

Licença Ambiental de Operação (LAO) que a CASAN venha ter. Não há obrigação legal do 164 

Instituto do Meio Ambiente (IMA) enviar o licenciamento, inclusive o Município fez esta 165 

solicitação e o IMA poderia enviar o mesmo se optasse fazer convênio com o órgão municipal, o 166 

qual gostaria ter este licenciamento para fazer uma análise mais ampla sobre o funcionamento 167 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Lagoa do Peri. Desta forma, seria possível 168 

avançar nos aspectos da lei que criou o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri 169 

(MONA) com a questão do próprio código florestal e demais legislações pertinentes para 170 
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captação do recurso hídrico. Porém, o órgão ambiental estadual não entendeu desta forma. 171 

Poletto esclareceu sobre as resoluções as quais preveem que realizado o pedido num órgão e 172 

iniciada a análise naquele órgão, ele não tem que remeter a nenhum outro órgão, ele pode 173 

concluir. Sendo assim, quando vencer a LAO atual obtida pela CASAN, a próxima licença será 174 

emitida pelo órgão municipal (FLORAM), em razão das alterações recentes que teve. Poletto 175 

exemplificou que é o caso da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Lagoa da Conceição, 176 

no qual a CASAN solicitou a renovação da licença à FLORAM, que é órgão municipal. Outra 177 

questão avaliada pelo Município, é que há divergência de informações e estudos que se tornam 178 

mais opinativos do que dados técnicos. Poletto disse que ouviu atentamente as apresentações, 179 

especificando a fala do Eugênio que enfatizou a necessidade de obter as informações. Contudo, 180 

haveria um entendimento de algum técnico dizendo o limite prudente para captação dos 181 

recursos hídricos na Lagoa, o que diverge na própria licença. Disse ainda que a Licença 182 

Ambiental dada à CASAN diverge dos dados que a CASAN apresenta da captação que 183 

ocorreram ao longo dos últimos anos. Rafael Poletto fez um comparativo com a parte médica: 184 

por mais que tenha todos os sintomas, o que de fato dará a precisão diagnóstica é o exame 185 

laboratorial (radiografia). Os dados técnicos darão a certeza do diagnóstico. Poletto disse que 186 

tem muitas ponderações feitas por entidades, órgãos ambientais, estudiosos que apontam 187 

conclusões divergentes com relação à Lagoa do Peri e o Município sente a ausência de dados 188 

técnicos. Na apresentação do conselheiro Eugênio, o mesmo sugere o que o Município já 189 

solicitou que é o Estudo de Impacto Ambiental. Este Estudo trará os dados e teremos a certeza 190 

de qual a expressão do risco, de eventual dano ambiental que tenha ocorrido ou que venha 191 

ocorrer com a Lagoa em razão da exploração do seu recurso hídrico. Poletto não vê a questão 192 

como crise hídrica, mas sim, crise ambiental iniciada ou venha a ser deflagrada por conta das 193 

várias circunstâncias que levaram ao estágio atual da Lagoa, desde a estiagem prolongada, 194 

seca, a ausência de monitoramento, até porque a licença não previa isso. Em razão disso, o 195 

Município ponderou várias questões internamente, inclusive solicitou informações ao 196 

Departamento de Unidade de Conservação (DEPUC), sobre aspectos listados pela própria 197 

FLORAM e até por órgãos de controle da sociedade civil. Ciente de que as informações do 198 

estudo de impacto ambiental demandariam um tempo que talvez não se tenha, o Município 199 

representado pela FLORAM, Superintendência de Habitação e Saneamento e o Gabinete do 200 

Prefeito, com base no princípio da precaução, recomendou/determinou à CASAN que ocorresse 201 

a suspensão da captação regular de água na Lagoa do Peri no prazo de cento e oitenta (180) 202 

dias. O Município indagou a CASAN justamente no sentido colocado conselheiro Eugênio sobre 203 

o plano de contingência, o que seria feito se não fosse mais possível fazer captação, como se 204 
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daria o abastecimento de água as regiões Sul e Leste do Município. O Município sabe que a 205 

CASAN não tem como fazer interrupção da captação de imediato. Poletto disse que o 206 

Município já conversou com a CASAN e a ideia é interromper a captação regular do Peri, não 207 

apenas neste momento de crise, mas definitivamente. Disse que conversou com o Prefeito e 208 

será constituído um comitê com a participação de órgãos da sociedade civil, nos moldes 209 

similares do plano de recuperação da Lagoa da Conceição, para avaliar as intervenções que 210 

possam ser feitas pela CASAN e também a elaboração do estudo de impacto ambiental e a 211 

análise do mesmo. Sabendo da importância do manancial e da importância ecológica daquela 212 

UC, até porque houve ampliação dela em 2018. A grande preocupação é tem a necessidade do 213 

estudo aprofundado com relação ao risco de salinização, as cianobactérias, bem como o 214 

impacto que isso pode gerar na fauna e flora daquele local. O Município tomou essa decisão 215 

para, independe disso, fazer os estudos. A respeito dos questionamentos sobre o plano de 216 

manejo, plano de gestão da bacia, isso não é tarefa simples, refletiu Poletto. O órgão ambiental 217 

municipal tem técnicos habilitados, mas nenhum especializado em construção de um plano de 218 

manejo. Disse que foram trabalhadas mediante compensações ambientais para construção de 219 

três termos de referência (TR) que envolvem as três UCs da região Sul da Ilha: Lagoa do Peri, 220 

Lagoinha do Leste e o Parque das Dunas. Com base nestes três TR já tem o recurso disponível 221 

de compensação para iniciar a construção de um plano de manejo, iniciando pela Lagoa do Peri 222 

por ser a UC municipal de maior área territorial, com maior ocupação e maior uso considerando 223 

que várias comunidades dentro da UC. O Município tem adotado uma série de 224 

encaminhamentos para resolução da questão, e foi apresentada pelo Eugênio, a proteção dos 225 

próprios cursos da água e nascentes. A Prefeitura também está ciente que há captação de água 226 

direta por moradores através de ponteiras dentro da UC, onde se pretende intervir também para 227 

coibir este tipo de captação, pois não há nenhum tipo de controle. O Município está ciente das 228 

limitações, mas não é uma solução que se constrói de forma rápida. Então é necessário o 229 

trabalho contínuo, não isolado de um órgão. Disse ainda que a Prefeitura já fez contato com o 230 

Ministério Público sobre essas questões com quem tem atuado conjuntamente. A tomada de 231 

decisão foi no intuito da preservação evitando um dano ambiental do que necessariamente só 232 

uma crise hídrica que seria solucionada com aumento do nível de reserva de água da Lagoa do 233 

Peri. Não se sabe se, retornando ao nível anterior, não restaria algum tipo de dano. A 234 

preocupação é muito mais ambiental do que hídrica. O Município acabou agindo limitado a partir 235 

das informações que estavam disponíveis do que pautado no diagnóstico ambiental que deve 236 

ser construído de forma urgente. Na sequência, Laudelino agradeceu ao Poletto que cientificou 237 

os conselheiros sobre a posição da Prefeitura diante da situação da Lagoa do Peri. Também 238 
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disse que são de conhecimento as limitações da CASAN com referência a este problema que, 239 

caso efetivamente tenha que abandonar o sistema de captação de água da Lagoa do Peri, terá 240 

que buscar alternativas. Salientou que é um projeto que será feito em conjunto, onde diversos 241 

órgãos irão participar para construir uma solução que possa salvaguardar ambientalmente a 242 

Lagoa do Peri e dê condições de manter uma estrutura de qualidade para aquela região que 243 

cresce a cada dia. Laudelino deixou a palavra aberta para manifestação dos conselheiros. 244 

Conselheiro Rodger fez sua intervenção, parabenizando o conselheiro Eugênio pela 245 

preocupação com os estudos e o Poletto que enfatizou que tudo depende de planejamento. 246 

Disse que pagar a população para preservar o meio ambiente é um equívoco, talvez no máximo 247 

fazer exploração ambiental. Disse ainda que os órgãos de proteção ambiental deveriam 248 

estipular metas e parâmetros de recuperação, tanto para a concessionária, quanto para a 249 

Prefeitura e a comunidade, cujas medidas são a preservação ambiental e a cessão imediata de 250 

desmatamentos, queimadas e ocupações irregulares e a punição exemplar dos infratores. Na 251 

avaliação do Rodger, não só Florianópolis, mas o Brasil está passando por um uma crise e em 252 

algumas situações precisam ser tomadas medidas sérias, salientando que “o remédio por vezes 253 

tem que ser amargo para poder curar”, enfatizou Rodger. Além disso, a conscientização e a 254 

educação da população para reduzir o consumo de água ao máximo, pois há muito desperdício. 255 

Rodger salientou que na fala do Poletto, ficou claro que a captação irregular é uma decisão 256 

política, ela exige a atuação dos órgãos responsáveis para que façam a cobrança da licença 257 

ambiental. Na oportunidade sugeriu que a Prefeitura colocasse como condicionante nos projetos 258 

hídricos sanitários das novas construções o reuso de água da chuva. As novas casas deveriam 259 

exigir o reuso da água do banho e da lavandeira para banheiros, lavar carros, calçadas. Em 260 

relação às colocações do Joel da CASAN, Rodger salientou que a chuva intensa dos últimos 261 

dias subiu em 15 cm o nível da água da Lagoa e que a redução da captação pela CASAN subiu 262 

apenas em 3 cm.  As únicas alternativas imediatas, segundo Rodger, são a abertura de poços e 263 

a extensão das redes adutoras vindas de Santo Amaro da Imperatriz. Sendo assim, serão 264 

necessários projetos de médio e longo prazo na projeção do aumento demográfico para que 265 

Florianópolis tenha o seu futuro planejado e o abastecimento garantido. Para concluir, Rodger 266 

enfatizou que temos a nova lei de saneamento e que é fundamental a pressão de toda 267 

população e das instituições e políticos para que seja vetado o artigo que invalida os contratos 268 

de programa que, consequentemente, levará à falência e a extinção das companhias públicas. 269 

Disse ainda que a iniciativa privada visa lucros e não tem o caráter social das companhias 270 

estaduais e municipais. Rodger finalizou destacando que “água não é mercadoria, mas sim um 271 

bem universal”. Pablo inicialmente agradeceu aos técnicos que trouxeram explicações técnicas 272 
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aos conselheiros e ao conselheiro Eugênio que trouxe esta pauta para discussão. Na 273 

sequência, explicitou algumas reflexões. Primeiramente, Pablo disse que está percebendo no 274 

COMSAB, no decorrer dos anos que está participando que, quando o Conselho traz discussões 275 

técnicas, elas são muito bem trabalhadas, explicadas, as partes são bem expostas e saímos 276 

das reuniões com sentimento de esclarecimento e entendimento das ações tomadas. Porém, de 277 

forma geral, no Município isso não acontece. Pablo rememorou os conselheiros que numa 278 

reunião no início deste ano, comentou em relação ao Conselho fazer valer a Carta da II 279 

Conferência Municipal de Saneamento Básico que é o direcionador máximo de planejamento 280 

até a próxima conferência. Essa Carta reflete as proposições eleitas do abastecimento de água 281 

e não está sendo implementado o que os conferencistas propuseram, cuja Secretaria Municipal 282 

de Infraestrutura deveria conduzir. Se estivéssemos pautando as quatro proposições eleitas de 283 

abastecimento de água para a política municipal de saneamento básico, estaríamos com muitas 284 

destas informações detalhadas na presente reunião e estariam esclarecidas para a sociedade. 285 

Na oportunidade, Pablo solicitou que todos os conselheiros precisam tomar conhecimento da 286 

Carta e fazer valer as proposições eleitas. Após leitura das proposições, Pablo enfatizou que 287 

sempre se depende muito de reuniões com pautas específicas, como esta, para podermos 288 

entender o que está acontecendo no âmbito municipal. Não precisa o detalhe técnico, mas as 289 

informações básicas devem ser disponibilizadas. Sendo assim, sugeriu ao novo Presidente do 290 

COMSAB que, junto a sua equipe, some com a comissão do Conselho, composta em março, 291 

para fazer valer o que está explícito na Carta. Indagou quando a Prefeitura vai entender e 292 

informar todas estas questões à população, pois o COMSAB foi cientificado com esta reunião. 293 

Salientou ainda que a CASAN está informando através da Revista, a ARESC tem informações, 294 

por vezes, vinculadas somente a documentos e aos técnicos e a FLORAM só em discussões 295 

técnicas. Como a população vai ficar sabendo das ações, dos problemas, das necessidades, do 296 

que virá, indagou Pablo. O conselheiro enfatizou que este anseio não é apenas pessoal, mas é 297 

da população de Florianópolis explicitada na Carta da II Conferência. Sendo assim, solicitou a 298 

gentileza da Prefeitura Municipal de Florianópolis, via Secretaria de Infraestrutura, que conduza 299 

o entendimento de como vamos fazer valer as indicações que estão na Carta, sendo que muitas 300 

delas trazem retorno do problema que ocorre atualmente na Lagoa do Peri. Para a indagação 301 

do Pablo, Laudelino se manifestou salientando que a preocupação dele é a preocupação de 302 

todos. Está ciente sobre a Carta da Conferência, assumiu a Superintendência há pouco tempo, 303 

informou que há três grupos de trabalho executando tarefas definidas na Conferência referentes 304 

ao esgotamento sanitário e água, bem como resíduos sólidos. Laudelino informou que a 305 

Diretoria de Saneamento está fazendo levantamento detalhado de todas as condicionantes de 306 
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contratos de programa de responsabilidade da agência reguladora, também estão preocupados 307 

em consolidar todos os graus de informação que existem hoje em relação à concessão para que 308 

pudéssemos espelhar num único lugar todas as informações gerando a transparência devida. 309 

Salientou que atualmente CASAN, ARESC, Prefeitura disponibilizam as próprias informações e, 310 

conforme disse Poletto, algumas divergem entre si. A proposta é consentir e padronizar as 311 

informações, para tanto, está sendo estudada uma licitação. Laudelino cientificou os 312 

conselheiros que a Diretoria de Saneamento atualmente está nas mãos de técnicos, informando 313 

que já trabalhou na área de saneamento, assim como a Diretora Janaína. Enfatizou que a 314 

proposta é trabalhar com transparência e definir políticas claras para que a concessionária, a 315 

Prefeitura e os munícipes entendam a regra. A Diretora de Saneamento Janaína se manifestou 316 

salientando que as sugestões são sempre bem vindas, está ciente que muito a ser feito, mas 317 

que o Laudelino tem se dedicado bastante. Destacou que, se há sugestões pensadas e 318 

estruturadas, a Prefeitura agradece as contribuições. Em relação à fala do Pablo, Paulina 319 

informou que na primeira reunião do COMSAB em 2020, foi formada uma comissão a qual 320 

realizou uma reunião em 10/03/2020. A Comissão tem por objetivo organizar as pautas das 321 

reuniões do COMSAB indicando como o Conselho poderá trabalhar as proposições eleitas e 322 

aprovadas na 2ª Conferência Municipal de Saneamento Básico. Para tanto, Laudelino orientou 323 

que este assunto seja inserido na pauta da reunião ordinária do dia 24/09. Kamila da SMDU 324 

pediu a palavra para informar que no Código de Obras do Município, desde 2016 tem previsão 325 

de ser obrigatória a inclusão do sistema de armazenamento e utilização de água da chuva, para 326 

todas as edificações com mais de duzentos metros quadrados. Na sequência, Eugênio indagou 327 

que encaminhamentos serão dados ao final da presente reunião. Ao que Laudelino disse que, 328 

após encaminhar todo material ao Conselho, será encaminhada correspondência aos órgãos 329 

para coletar as informações para, posteriormente, direcionar a todos os conselheiros. Eugênio 330 

solicitou que procedimento será tomado em relação aos encaminhamentos propostos pelo 331 

mesmo na apresentação. Para tanto, Laudelino esclareceu que tomou a posição diante dos 332 

demais conselheiros, da aprovação dos pedidos do conselheiro Eugênio e dará os 333 

encaminhamentos através do Conselho. O Presidente do Conselho Laudelino encerrou a 334 

reunião agradecendo a participação da ARESC, CASAN, FLORAM e dos conselheiros e eu, 335 

Paulina Korc, redigi a presente ata. 336 
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