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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 27/09/2018. 1 

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

Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, 3 

realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB). Na 4 

reunião estiveram presentes os seguintes conselheiros: Guilherme Graciosa Pereira 5 

(FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Lucas Barros Arruda e João Henrique de S. 6 

Pereira (SMHS/SMI); Ricardo Miguel Voss (SMO/SMI); Rosely Rosana Ferrari Dallabona e 7 

Fábio Faria Brognoli (SMTTDE); Alexandre Bach Trevisan (CASAN); Ulisses Laureano 8 

Bianchini (COMCAP); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Dilvo Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio 9 

Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Associações de Moradores e Entidades 10 

Comunitárias); Albertina da Silva de Souza e Sérgio Rodrigues da Costa (UFECO); Fernanda 11 

Maria de Felix Vanhoni (ABES/SC); Thaianna Elpídio Cardoso (Entidades relacionadas ao 12 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); Amanda de Oliveira Marcon 13 

(SINDUSCON); Marcel Vieira de Souza (PROCON Municipal). Estiveram presentes na 14 

reunião: Marcone Tairlla, Igor P. Floriano e Francielle Cecília (Se Liga na Rede), Alexandre 15 

Böck (DIRSAN/SMI) e a Secretária executiva do COMSAB Paulina Korc, somando um total de 16 

vinte e quatro (24) pessoas presentes. Justificaram ausência: Tânia Maas dos Anjos e 17 

Jeferson Melo (Gab. do Prefeito); Cláudio Soares da Silveira (FLORAM); Márcio Ishihara 18 

Furtado (SMO/SMI); Elton Rosa Martinovsky e Norton Makowiecky (PGM); Carlos André 19 

Pincelli e Cristiane Quimelli Snoijer (VISA/SMS); Priscilla Valler dos Santos e Iara Magalhães 20 

(SMS); Andréia May (CASAN); Karina da Silva de Souza (COMCAP); Roberta Maas dos Anjos 21 

(ABES/SC); Aroldo João Costa (CREA/SC); Mariana Molleri de Limas Fonseca e Julius 22 

Tortoza (SINTAEMA); Pablo Heleno Sezerino e Flávio Rubens Lapolli (UFSC); Tatiana da 23 

Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 24 

Ambiente); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON) e Dejair de Oliveira Junior (PROCON 25 

Municipal). O Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Barros Arruda presidiu a 26 

reunião e inicialmente passou os informes, sendo: 1) Está em fase final de revisão o 27 

documento que trata da Concepção Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 28 

Em relação ao Sistema de Abastecimento de Água a principal demanda refere-se aos 29 

sistemas alternativos de abastecimento que existem no município e precisam ser 30 

regulamentados. Disse ainda que haverá reunião com AJIN na semana subsequente (03/10) 31 

para fazer os encaminhamentos da Audiência Pública, onde AJIN, CASAN e Grupo Habitasul 32 

e demais presentes tiveram oportunidade de se manifestar. Posteriormente, haverá uma nova 33 
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audiência pública que será divulgada no Conselho de Saneamento. Está sendo dada 34 

oportunidade para que a comunidade contribua, mas a decisão, pela legislação, será da 35 

Prefeitura. 2) Está em andamento o projeto de lei que trata sobre os resíduos sólidos da 36 

construção civil. Houve reunião com empresas que prestam serviço de coleta de entulho, com 37 

empresários do SINDUSCON, além da realização do seminário na sede do SINDUSCON. As 38 

contribuições ao projeto de lei poderão ser realizadas através da consulta pública até o dia 39 

01/10. Lucas informou que no dia 26/09, esteve na Frente Parlamentar de Saneamento na 40 

Câmara de Vereadores onde foi acertado que, vencido o prazo da consulta pública, a 41 

Prefeitura fará a compilação das contribuições e abrirá novo processo de consulta pública da 42 

versão final. Na sequência, será realizada uma audiência pública conjunta entre a Prefeitura e 43 

a Câmara de Vereadores para apresentação deste projeto de lei. A intenção é apresentar o 44 

projeto de lei em regime de urgência. Lucas salientou que as principais partes interessadas 45 

estão envolvidas na discussão. Os principais objetivos do projeto de lei são: regularizar o 46 

serviço de coleta de entulho no município; viabilizar usinas de reciclagem de resíduos da 47 

construção civil; garantir vazão/consumo deste material reciclado nas obras dentro do 48 

município. Em breve será divulgada a versão final deste projeto de lei. Arruda informou que 49 

este método com apresentação de minuta prévia, consulta pública, seminário, reuniões com as 50 

partes interessadas, diálogo com Câmara de Vereadores, nova consulta pública com a versão 51 

final e audiência pública da versão final do projeto de lei será utilizado para todas as metas 52 

das políticas da Conferência de Saneamento como política municipal do esgotamento 53 

sanitário, política municipal de resíduos sólidos domiciliares (reunião dia 01/10, às 14 horas, 54 

na SMI), e política municipal de drenagem urbana. Na sequência, Lucas salientou que os 55 

assuntos em pauta foram solicitados pelos conselheiros. Informou que, em razão da conclusão 56 

da II Conferência Municipal de Saneamento Básico, a Prefeitura está focada em concluir a 57 

revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico com a criação dos grupos de 58 

trabalho. O assunto que ficou fora da pauta é a solicitação do conselheiro Dilvo, referente a 59 

avaliação financeira do contrato de prestação de serviços de água e esgoto no Município de 60 

Florianópolis, operados pela CASAN. Por se tratar de período eleitoral, Lucas achou por bem 61 

que esta pauta seja abordada após tal período, em reunião extraordinária. Para tanto, além da 62 

apresentação a ser realizada pelo conselheiro Dilvo, Lucas solicitou que a CASAN prepare 63 

uma apresentação da avaliação financeira do Contrato de Programa do Município de 64 

Florianópolis até o presente momento. Salientou também que a Prefeitura, sistematicamente, 65 

faz reuniões com a CASAN para acompanhamento do contrato. Por fim, Lucas informou que 66 
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no início da segunda quinzena deste mês, houve reunião entre a Prefeitura, CASAN e ARESC 67 

para avaliar o investimento da CASAN no Município de Florianópolis. A ARESC fará a 68 

avaliação do cumprimento de metas financeiras da CASAN. A partir da próxima reunião 69 

ordinária, disse Lucas, a Prefeitura irá apresentar demandas específicas referentes aos 70 

sistemas alternativos de água e encaminhamentos da II Conferência Municipal de 71 

Saneamento Básico. Caso alguém tenha demandas específicas, as mesmas poderão ser 72 

incluídas nas pautas. Em relação à comissão da política municipal dos resíduos sólidos, 73 

Lucas informou que no dia 01/10, haverá a reunião desta Comissão, onde será definido o 74 

calendário de reuniões. Alexandre Bock informou que na presente data está encaminhando 75 

os convites para os membros da Comissão. Lucas disse que os membros da Comissão 76 

definirão a programação. Em relação à participação do Conselho de Saneamento, Fernanda 77 

disse que não entende um conselho que não seja deliberativo. Ao que Lucas enfatizou que o 78 

conselho é consultivo. Eugênio informou que o Conselho Comunitário da Costa de 79 

Dentro/CODEN está desenvolvendo vários projetos, dentre eles o Programa Educacional de 80 

Resíduos Domiciliares/PERD, com a colaboração da ACESA e supervisão da UFSC. No dia 81 

29/09 será realizada Oficina denominada “Casa sem Lixo”, com orientação em relação aos 82 

resíduos gerados nas residências, evitando desperdício. Thaianna informou que está 83 

orientando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da UFSC que está buscando alternativas 84 

para orientação de tratamento do resíduo domiciliar. Alexandre Trevisan informou que no dia 85 

28/09, às 8h30min, na Obra de Balneabilidade da Beira Mar Norte, será realizado o içamento e 86 

a colocação na água de uma das estruturas de concreto que compõe o sistema. Eugênio 87 

questionou que a questão das marinas não passou pelo Conselho de Saneamento. Ao que 88 

Lucas enfatizou que esta demanda não é da competência ao Conselho. Eugênio disse que 89 

na reunião anterior foi solicitado espaço para apresentação da experiência do Projeto ACESA 90 

Escola. Lucas disse que assim que houver possibilidade será disponibilizado trinta minutos 91 

para esta apresentação. Na sequência, Ulisses da COMCAP fez a leitura, considerando as 92 

sugestões dos conselheiros, da Minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre 93 

documentações necessárias para solicitação de certidão de viabilidade de coleta de resíduos 94 

sólidos e estabelece critérios para apresentação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 95 

Sólidos. Os conselheiros emitiram as sugestões e questionamentos, que serão avaliados pela 96 

equipe técnica da COMCAP e, posteriormente, será feita a devolutiva ao Conselho. Com base 97 

em algumas manifestações, Lucas orientou que as propostas dos conselheiros deverão ser 98 

encaminhadas formalmente à COMCAP. Foi acordado que a Instrução Normativa 99 
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permanecerá na pauta da próxima reunião. Dando sequência à reunião, João Henrique 100 

Pereira realizou a apresentação sobre a Comissão Especial de Drenagem e Manejo das 101 

Águas Pluviais Urbanas, informando sobre os objetivos, a estruturação e metodologia 102 

utilizada. Atualmente está sendo realizada a consolidação dos resultados oriundos das etapas 103 

técnica e das oficinas comunitárias e consulta pública com participação intensa de professores 104 

e alunos da UFSC. João Henrique enfatizou que foram realizadas quinze (15) oficinas além 105 

da consulta pública. O principal trabalho da Comissão foi a elaboração do diagnóstico para 106 

orientar e embasar a realização de ações futuras. Dilvo enalteceu o trabalho que está sendo 107 

realizado especialmente atendendo ao Plano Municipal com base nas Unidades Territoriais de 108 

Planejamento - UTP. Lucas disse que esta é uma meta da Conferência que está sendo 109 

executada. Eugênio enfatizou que posteriormente precisa ser incorporado pelo Plano Diretor. 110 

Disse que a UFSC já disponibilizou material, sendo algumas análises dos problemas de 111 

drenagem em Florianópolis. Thaianna parabenizou pelo trabalho e indagou sobre a 112 

continuidade ou não da Comissão. Na oportunidade, Lucas disse que a Comissão, da forma 113 

que se encontra, será encerrada, porém, várias outras frentes serão iniciadas, envolvendo o 114 

Conselho, a Universidade e a Câmara de Vereadores, dentre elas: 1) Elaboração de manual 115 

de drenagem urbana; 2) Construção do Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas 116 

Pluviais Urbanas; 3) Elaboração do Programa de manutenção do sistema de drenagem 117 

urbana; 4) Construção da Política municipal de drenagem; e 5) Estruturação do setor com a 118 

definição da prestadora do serviço no município. Eugênio gostaria de saber quando as 119 

comunidades receberão o retorno das oficinas. Ao que Lucas salientou que no decorrer do 120 

processo será dado o retorno, porém não nas comunidades, pois a realização das oficinas foi 121 

muito desgastante visto que a equipe técnica é bastante reduzida. De acordo com a pauta, na 122 

sequência, deu-se a exposição do trabalho desenvolvido pelo Programa Floripa Se Liga Na 123 

Rede. Lucas salientou que o programa anterior era focado na fiscalização e buscava alcançar 124 

metas quantitativas. Foi mantido o nome do programa, mas tendo como foco a 125 

conscientização das pessoas e a resolução dos problemas, ou seja, a regularização das 126 

ligações prediais de esgoto no Município, com ações de forma estratégica, por região, de 127 

forma planejada. Disse ainda que tem pessoas devidamente credenciadas e preparadas, 128 

uniformizadas para executar o Programa. Atualmente está sendo executado na região do Bom 129 

Abrigo. Arruda disse que está sendo realizada, pela equipe, a inspeção para avaliar a 130 

situação da ligação predial de esgoto em cada imóvel com a devida orientação técnica. Está 131 

sendo oferecido curso técnico para que os profissionais se habilitem e sejam credenciados 132 
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para realizar as obras e adequações necessárias de forma adequada nos imóveis.  Com a 133 

regularização da rede de esgoto, a residência recebe o selo de regularizada. O Programa 134 

também oferece o cartão ConstruCard Caixa Se Liga na Rede, específico para aquisição do 135 

material e mão de obra necessários para a regularização da ligação predial de esgoto. Lucas 136 

informou que foi criado, por Decreto, o Grupo Sanear que tem por objetivo planejar e estruturar 137 

as ações de fiscalização e regularização das ligações de esgoto. Depois que o Programa 138 

Floripa Se Liga na Rede sair do Bairro Bom Abrigo, os moradores receberão uma notificação 139 

coletiva e terão um prazo para regularizar os imóveis. E informou que ainda está sendo 140 

operacionalizada a unificação do canal de denúncias. Na sequência Engº. Igor discorreu 141 

sobre o trabalho do Programa que está sendo desenvolvido no Bairro Bom Abrigo, e depois se 142 

estenderá aos demais bairros. Igor disse que o contato é realizado em todos os domicílios. 143 

Grande parte dos imóveis está em situação irregular. É um trabalho minucioso. Muitas 144 

pessoas desconhecem o funcionamento da rede de esgoto da sua residência. Em dias 145 

chuvosos é realizado trabalho diferenciado. A data final do Programa no Bairro Bom Abrigo 146 

está prevista para o dia 03/10, com possibilidade de permanecer mais duas semanas. A lei 147 

estabelece que, disponibilizada a rede de esgoto, poderá ser cobrada a taxa de esgoto 148 

noventa dias após a entrada em operação, sujeito a cobrança de multa se o domicílio estiver 149 

irregular. Eugênio gostaria obter informações a respeito de quantas pessoas estão regulares e 150 

quantas irregulares. Alexandre salientou que uma variável é o tempo de edificação, as 151 

ampliações realizadas. Ressaltou ainda a importância de sincronizar estas ações às escolas, 152 

envolvendo as crianças e os adultos, bem como os responsáveis das creches, igrejas, dentre 153 

outras. Dilvo reconheceu duas boas ações apresentadas na reunião, sendo uma delas o 154 

Programa Floripa Se Liga na Rede, em que a equipe está devidamente caracterizada, é 155 

ampla, modelo simples e barato, mas eficiente. Parabenizou pela realização do Programa. 156 

Lucas salientou que na próxima reunião será apresentado o Grupo SANEAR. Sérgio disse 157 

que tem muita gente que não sabe onde está a fossa dentro do próprio imóvel. Disse ainda 158 

que os processos de denúncia tramitam dentro da Prefeitura e depois de quatro meses o 159 

denunciante é informado que o processo está com o Grupo Sanear, não tendo um resultado 160 

satisfatório. Lucas cientificou os conselheiros que a reunião extraordinária está agendada para 161 

o dia 11/10, às 14 horas, na Casa da Memória, quando a CASAN deverá apresentar o balanço 162 

dos investimentos relativos ao Contrato de Programa até o momento. Na oportunidade, o 163 

conselheiro Dilvo apresentará a sua percepção. Eugênio disse que as comunidades do 164 

Campeche solicitam informações a respeito da ETE Campeche como está e como será 165 
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atendido. Quer trazer também as comunidades da região. Lucas disse que está sendo 166 

planejado um encontro com as três comunidades da região. Eugênio registrou seu 167 

desconforto, em relação à obra de despoluição da Beira Mar, bem como o Projeto da Marina, 168 

que é contraditório em relação aos bairros de periferia que estão sem rede de esgoto e sem 169 

infraestrutura. Ao que Lucas informou que o projeto é conceitual, ainda não foram realizados 170 

os estudos ambientais os quais avaliarão todos os riscos e potenciais impactos ambientais 171 

vinculados a Marina. Para tanto, precisa ter investimento para neutralizar ou mitigar os 172 

impactos. O investimento é a fundo perdido da CASAN, isso já está acordado entre a 173 

Prefeitura, CASAN e ARESC. Lucas salientou que atualmente não há informações técnicas 174 

necessárias para realizar um debate qualificado no Conselho de Saneamento. Eugênio disse 175 

que, em contatos realizados com moradores da região dos morros, a preocupação de que a 176 

Marina irá inviabilizar a mobilidade. Ao que Lucas afirmou que os técnicos envolvidos já 177 

avaliaram que a Marina não inviabilizará a mobilidade na região. Nada mais havendo a tratar a 178 

reunião foi encerrada. 179 

        180 


