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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 25/10/2018. 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório 2 

da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, realizou-se a 3 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB). Na reunião 4 

estiveram presentes os seguintes conselheiros: Jeferson Melo (Gab. do Prefeito); Lucas 5 

Barros Arruda e João Henrique de S. Pereira (SMHS/SMI); Márcio Ishihara Furtado 6 

(SMO/SMI); Fábio Faria Brognoli (SMTTDE); Iara Magalhães (SMS); Cristiane Quimelli Snoijer 7 

(VISA/SMS); Alexandre Bach Trevisan (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Dilvo 8 

Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Associações 9 

de Moradores e Entidades Comunitárias); Albertina da Silva de Souza e Sérgio Rodrigues da 10 

Costa (UFECO); Aroldo João Costa (CREA/SC); Julius Tortoza (SINTAEMA); Tatiana da 11 

Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 12 

Ambiente); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON). Também estiveram presentes na 13 

reunião: Audenir C. de Carvalho (DIRSAN/SMI); Rogério J. Alves e a Secretária executiva do 14 

COMSAB Paulina Korc, somando um total de vinte e uma (21) pessoas presentes. 15 

Justificaram ausência: Tânia Maas dos Anjos (Gab. do Prefeito); Cláudio Soares da Silveira e 16 

Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Rosely Rosana 17 

Ferrari Dallabona (SMTTDE); Elton Rosa Martinovsky e Norton Makowiecky (PGM); Carlos 18 

André Pincelli (VISA/SMS); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Andréia May (CASAN); Karina 19 

da Silva de Souza (COMCAP); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Fernanda Maria de Felix 20 

Vanhoni (ABES/SC); Roberta Maas dos Anjos (ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino e Flávio 21 

Rubens Lapolli (UFSC); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA); Thaianna Elpídio 22 

Cardoso (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); 23 

e Dejair de Oliveira Junior (PROCON Municipal). O Superintendente de Habitação e 24 

Saneamento Lucas Barros Arruda presidiu a reunião propondo inversão de pauta, sendo 25 

acatada a proposta pelos conselheiros presentes. Lucas historiou sobre o processo que 26 

resultou na formação do Grupo Sanear no decorrer do último ano e que trata do tema do 27 

esgotamento sanitário do Município. Explanou a estrutura do Grupo Sanear com três frentes, 28 

sendo: 1) Programa Floripa Se Liga na Rede: A Prefeitura juntamente com a CASAN e uma 29 

empresa contratada permanece trinta (30) dias em cada bairro com o objetivo de conscientizar 30 

os munícipes e buscar a regularização das ligações prediais dos imóveis. São realizadas 31 

orientação; inspeção; credenciamento de profissionais para executar as obras de adequação; 32 

disponibilização de cartão de crédito. É entregue uma declaração de regularidade aos 33 
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proprietários que regularizarem sua residência dentro do prazo. A última ação é a pintura das 34 

caixas de inspeção (CIs) dos imóveis regulares para gerar mais engajamento dos moradores. 35 

2) Blitz de Fiscalização: Os profissionais da Vigilância em Saúde já são divididos por região. A 36 

FLORAM designou um fiscal para atuar durante a Blitz e autuar em flagrante os proprietários 37 

de imóveis identificados com lançamento de esgoto na rede de drenagem. A CASAN e a VISA 38 

estão apoiando a ação, juntamente com a equipe do Programa Floripa Se Liga na Rede. 3) 39 

Central única de denúncia: Está sendo organizada a central para haver apenas um local de 40 

denúncia. Tatiane disse que inúmeros restaurantes lançam o esgoto a noite no mar. 41 

Colocação reiterada pelo Fábio. Lucas salientou que a Blitz é formada por aproximadamente 42 

dez (10) pessoas. Disse ainda que no Bom Abrigo, trinta por cento dos proprietários não 43 

receberam o Programa Se Liga na Rede, os quais serão notificados para que prestem as 44 

informações referentes ao imóvel. Se o morador estiver regular deverá apresentar Declaração 45 

de Regularidade (modelo disponível no site do Programa) juntamente com a ART de 46 

profissional habilitado e anexando o registro fotográfico. A Prefeitura aceitará apenas as ART 47 

dos profissionais que fizerem o curso do Programa Floripa Se Liga na Rede, porque terão a 48 

orientação técnica do Programa. Lucas enfatizou que estas ações estão embasadas no 49 

Decreto N. 18850/2018, de 08/08/2018 que institui grupo interinstitucional para regularização e 50 

fiscalização no setor de esgotamento sanitário no município de Florianópolis - Grupo Sanear 51 

Floripa. Cristiane da VISA/SMS indagou sobre os responsáveis de emitir as autodeclarações. 52 

Ao que Lucas reiterou a informação de que só serão aceitas as autodeclarações de 53 

profissionais que passarem pela orientação do Programa. Lucas exemplificou que a Praia do 54 

Bom Abrigo poderá passar a ser própria para banho com a regularização das ligações prediais 55 

à rede de esgoto. Informou que, atualmente, o Grupo é composto pelas representações da 56 

VISA/SMS, FLORAM, SMHS/SMI e CASAN. As demais instituições e entidades constantes no 57 

Decreto foram convidadas, porém informaram que não tem interesse de participar. Com a 58 

criação da Central única de denúncia, nenhum outro órgão receberá denúncias pertinentes a 59 

esgoto. Sérgio disse que os conselheiros deveriam ser informados da programação das Blitz 60 

de fiscalização, para acompanhar. Para tanto, Lucas propôs que seja criado grupo do 61 

Whatsapp para informar as questões pertinentes ao Conselho de Saneamento. Eugênio disse 62 

que, para dar consistência às denúncias, o denunciante precisa receber o retorno sobre os 63 

procedimentos tomados em relação ao problema. Os conselheiros reunidos solicitaram que 64 

todos os relatórios do Programa Floripa Se Liga na Rede e Blitz de fiscalização sejam 65 

publicizados, garantindo a transparência. Albertina solicitou que, semestralmente, seja 66 
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apresentado o andamento das ações. Neste sentido, Lucas sugeriu que na primeira reunião 67 

de fevereiro/2019 seja apresentado o balanço destas ações. Cristiane disse que, no 68 

momento, os canais de denúncia são o Pró-Cidadão e o disque denúncia no site da PMF. 69 

Quando a denúncia é realizada no Sisvisa, o denunciante insere seu email e recebe 70 

automaticamente as informações sobre o andamento da denúncia. A mesma salientou que, 71 

como o sistema é interno, é um canal de contato entre os técnicos e tem muitas informações 72 

específicas, restritas, que não deveriam ser divulgadas, como a situação socioeconômica da 73 

família. Cristiane disse que cabe avaliar quais informações serão divulgadas, pra não expor 74 

as pessoas. Sérgio disse que atualmente o resultado da denúncia é muito morosa, pois após 75 

três meses o denunciante recebe a informação de que o problema está em análise no Grupo 76 

Sanear. Encerrada esta pauta, Lucas informou sobre as comissões de revisão do Plano 77 

Municipal Integrado de Saneamento Básico e que já estão em andamento os trabalhos 78 

internos dentro da Prefeitura para consolidação do material produzido na II Conferência 79 

Municipal de Saneamento Básico. Quando estiver concluída a consolidação dos eixos: Esgoto, 80 

Drenagem e Água, os técnicos apresentarão no Conselho de Saneamento a versão final que, 81 

na sequência, será apresentada na Câmara Municipal de Vereadores. A forma de levar à Casa 82 

Legislativa deverá ser avaliada no Conselho e com a própria Câmara de Vereadores para que 83 

o documento não fique parado. Dando sequência à reunião, Eugênio solicitou atenção 84 

especial à situação ocorrida no Campeche, Sul da Ilha, na semana anterior à presente 85 

reunião, em relação à qualidade da água disponibilizada. Os consumidores tiveram que ser 86 

medicados e, somente após três ou quatro dias, a CASAN fez análise da água e identificou o 87 

problema. Faltou agilidade da CASAN e da ARESC, concluiu Eugênio. Neste sentido, Sérgio 88 

propôs que o Conselho solicite relatório com parecer técnico, à CASAN e à ARESC, sobre a 89 

desativação temporária do abastecimento da Unidade de Tratamento de Água do Campeche 90 

(poços da CASAN). Ao que Alexandre esclareceu que a CASAN analisou e verificou que não 91 

foi excesso de sulfato de alumínio na água. A CASAN não utiliza coagulante na água, afirmou 92 

Alexandre. A região sempre foi abastecida pela Lagoa do Peri e continua sendo abastecida 93 

pela mesma. A água dos poços é utilizada de forma complementar. Disse que, por medida 94 

cautelar, houve desligamento do fornecimento da água. Alexandre verificará se já normalizou 95 

o abastecimento com a água da Lagoa do Peri. De acordo com a pauta, Carlos Leite 96 

discorreu sobre o problema pertinente aos cursos de água e canais de drenagem. Lucas disse 97 

que para algumas metas já estão sendo criadas comissões e a questão da classificação dos 98 

cursos d’água e canais está incorporada. João Henrique Pereira disse que, em resposta ao 99 
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que está previsto nas metas, a primeira reunião da comissão de drenagem será realizada no 100 

dia 26/10. Lucas justificou a necessidade de se ausentar da reunião, sendo conduzida pelo 101 

Diretor de Saneamento Audenir de Carvalho. Sr. Rogério Alves, morador do Norte da Ilha, se 102 

manifestou e discorreu sobre a legislação federal a respeito dos cursos d’água e APP, 103 

salientando os problemas decorrentes da indefinição. Dilvo enfatizou que a preocupação é 104 

pertinente, exemplificando um problema ocorrido na sua propriedade onde havia um curso 105 

d’água apenas em épocas de chuvas que desembocava num canal. Salientou Dilvo, que a 106 

regra precisa ser revisada, pois o foco tem visão rural. João Henrique Pereira enfatizou que 107 

será elaborado documento padronizando estas demandas. Em relação ao problema relativo à 108 

ligação da rede de esgoto do Loteamento Real Park, Carlos Leite disse que trouxe esta 109 

demanda, pois o empreendedor do loteamento pretende ligar a rede de esgoto na estação da 110 

CASAN. A CASAN concorda com a ligação, porém a FATMA não permite. O problema está 111 

entre a CASAN e a FATMA. Alexandre Trevisan disse que tem diversas situações 112 

semelhantes onde existe capacidade da CASAN para incorporar o sistema de tratamento de 113 

loteamentos, porém existe uma ação judicial que questiona a destinação do esgoto em 114 

determinadas localidades, como é o caso do corpo hídrico receptor da ETE de Canasvieiras, 115 

que deságua no Rio Papaquara que tem a foz na ESEC Carijós. Alexandre disse que a 116 

CASAN tem a capacidade para realizar o tratamento e, portanto, foi dada a viabilidade. Fábio 117 

disse que este problema é exemplo de muitos outros. A questão deverá ser avaliada a nível 118 

municipal e não pontual. João Henrique Pereira salientou que tem uma comissão discutindo 119 

a concepção geral do sistema de tratamento de esgotamento sanitário, esta é uma meta do 120 

PMISB. A Prefeitura irá verificar qual a justificativa da FATMA em relação à demanda 121 

apresentada. Na sequência, Paulina informou e convidou os conselheiros para participar e 122 

divulgar sobre a realização da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social de 123 

Florianópolis. Como coordenador do CONSEG do Norte da Ilha, Sergio informou que a 124 

comunidade do Ratones se reuniu com técnicos do IPUF e constituiu um Comitê para discutir 125 

habitação social e regularização fundiária daquela localidade. O mesmo disse que irá mobilizar 126 

os moradores de Ratones para se envolverem na Conferência. Em relação ao Projeto de Lei 127 

que trata dos resíduos da construção civil, Albertina informou que está sendo construída uma 128 

audiência pública conjunta articulada pela Prefeitura e Câmara de Vereadores, buscando 129 

agilizar a sua tramitação e aprovação. Outra questão abordada pela Albertina é a 130 

representatividade no Conselho, salientando que não é paritário em sua composição e, com a 131 

reforma administrativa, ficou ainda mais prejudicado. Salientou que a partir da I Conferência 132 
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Municipal de Saneamento Básico já foi elaborada uma proposta e precisa ser adequada a 133 

atual estrutura administrativa. Albertina disse que o Conselho precisa se ater às questões 134 

legais para que ninguém invalide os encaminhamentos e trabalhos deste Conselho. Os 135 

conselheiros presentes acataram a proposta, sendo então composta a comissão. Se 136 

dispuseram: Dilvo, Albertina, João Henrique Pereira e Carlos Leite. Alexandre informou que a 137 

CASAN lançou o novo código de conduta e integridade da Companhia. Finalizando a reunião 138 

Julius Tortoza chamou atenção ao Projeto Balde, que consiste na limpeza das lixeiras da 139 

Comcap, por ele mesmo. Acrescentou que essa proposição foi apresentada na conferencia de 140 

saneamento, mas que não foi aprovada. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 141 

 142 

 143 


