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  ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 09/08/2018.   1 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze horas, no Gabinete do 2 

Prefeito – Rua Tenente Silveira, nº 60 – 5º andar - Centro – Florianópolis, realizou-se a 3 

primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB) ora 4 

empossado. Antecedendo a reunião, às 14 horas, com a presença do Vice-Prefeito João 5 

Batista Nunes, da Secretária Municipal de Infraestrutura e Presidente do COMSAB Íris Farias, 6 

do Presidente da CASAN Adriano Zanotto, do Presidente do SINDUSCON Hélio César 7 

Bairros, da Presidente da Associação Balneário dos Açores Cidelma, Vereadores Renato 8 

Geske, Maycon Costa e Lino Peres, convidados e conselheiros, foi realizada a cerimônia de 9 

diplomação dos conselheiros que participaram ativamente da Gestão junho/2016 a julho/2018 10 

com a entrega do Diploma de Honra ao Mérito. Na sequência, deu-se a posse dos novos 11 

conselheiros – Gestão agosto/2018 a julho/2020 com a assinatura do livro de posse. Na 12 

primeira reunião extraordinária estiveram presentes os seguintes conselheiros: Jeferson Melo 13 

(Gab. do Prefeito); Cláudio Soaresa da Silveira (FLORAM); Elton Martinovsky (PGM); Telma 14 

de Oliveira Pitta e Kamila Mendonça de Lima (SMDU); Lucas Barros Arruda (SMHS/SMI); 15 

Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Rosely Rosana Ferrari Dallabona e Fábio Faria Brognoli 16 

(SMTTDE); Carlos André Pincelli e Cristiane Quimelli Snoijer (VISA/SMS); Alexandre Bach 17 

Trevisan e Andreia May (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Dilvo Vicente 18 

Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Associações de 19 

Moradores e Entidades Comunitárias); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Fernanda Maria 20 

de Felix Vanhoni (ABES/SC); Aroldo João Costa (CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC);  21 

Mariana Molleri de Limas Fonseca e Julius Tortoza (SINTAEMA); Thaianna Elpídio Cardoso e 22 

Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao 23 

Meio Ambiente); (CASAN); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON); Marcel Vieira de Souza 24 

e Dejair de Oliveira Junior (PROCON Municipal). Estiveram presentes na reunião: Audenir 25 

Cursino de Carvalho (SMI) e a Secretária executiva do COMSAB Paulina Korc, somando um 26 

total de vinte e nove (29) pessoas presentes. Justificaram ausência: Tânia Maas dos Anjos 27 

(Gab. do Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM);  Norton Makowiecky 9PGM); João 28 

Henrique de S. Pereira (SMHS/SMI); Ricardo Miguel Voss (SMO/SMI); Priscilla Valler dos 29 

Santos e Iara Magalhães (SMS); Michel Mittmann e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Sérgio 30 

Rodrigues da Costa (UFECO); Roberta Maas dos Anjos (ABES/SC). O Superintendente de 31 

Habitação e Saneamento Lucas Barros Arruda presidiu a reunião ressaltando que a reunião 32 

tem por objetivo prestar algumas informações relevantes aos conselheiros ora empossados: 1) 33 
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Composição da comissão especial para política municipal de resíduos sólidos urbanos para o 34 

Município de Florianópolis, por decreto. 2) Na pauta consta o cronograma das reuniões 35 

ordinárias agendadas para 2018, realizadas sempre na última quinta-feira de cada mês, das 36 

14 às 16 horas, na Casa da Memória (Rua Padre Miguelinho, nº 58 – Centro). Caso haja 37 

alteração, os conselheiros são informados antecipadamente. 3) Está prevista para a reunião 38 

ordinária de 30/08, a apresentação do Projeto SES – Saco Grande, com detalhamento. 39 

Alexandre Trevisan afirmou que a CASAN já está ciente, mas será importante a secretaria do 40 

Conselho oficializar o pedido da apresentação. Foi acordado que, na próxima semana, será 41 

remetida a convocação aos conselheiros. De posse da convocação, poderão ser convidados 42 

representantes para acompanhar a apresentação. 4) No dia 10 de agosto acontecerá a última 43 

reunião do grupo da Concepção Geral do Sistema  de Esgotamento Sanitário - SES de 44 

Florianópolis. Esse grupo está finalizando o estudo da referida concepção dos SES 45 

Florianópolis. 5) Audiência Pública em Jurerê Internacional: A Prefeitura de Florianópolis vai 46 

realizar audiência pública para apresentação de proposta técnica, operacional e de 47 

investimentos para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 48 

na região de Jurerê Internacional no dia 21 de agosto, das 18h30 às 21h30, no Centro 49 

Ecumênico de Jurerê Internacional, à Avenida dos Salmões, nº 90. Os interessados em 50 

participar, devem inscrever-se, bem como encaminhar perguntas ou tecer comentários sobre o 51 

assunto, até a véspera do evento, pela internet, através do 52 

link http://www.pmf.sc.gov.br/perguntas.php. Ou diretamente, antes do início da audiência 53 

pública. Cabe salientar que, atualmente, quem presta tais serviços à região é o Grupo 54 

Habitasul, através do seu Sistema de Água e Esgoto (SAE). O evento discutirá a regularização 55 

da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região. Lucas 56 

salientou a importância da participação do conselheiro Eugênio representante do Sul da Ilha 57 

(Costa de Dentro). 6) No dia 23/08/2018 haverá um seminário para apresentar e debater os 58 

pontos mais importantes da Política Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 59 

Vegetais e Volumosos no Município de Florianópolis. O Seminário tem por objetivo dar 60 

condições para a regularização das empresas de papa entulhos que atuam no município e 61 

criar um ambiente favorável para instalação de usinas de reciclagem de resíduos da 62 

construção civil, além de fomentar o uso de material reciclado na construção civil e gerar 63 

emprego e renda. A minuta de Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Política Municipal de Gestão 64 

de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos no Município de Florianópolis” está 65 

disponível para consulta pública neste link MINUTA e foi elaborada pelos técnicos da 66 

http://www.pmf.sc.gov.br/perguntas.php
http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/consultaPublica/documento.pdf
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Prefeitura Municipal de Florianópolis para atender os preceitos da Lei Federal nº 12.305/2010 67 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e 68 

suas alterações (Resoluções nº 348/2004, 431/2011 e 448/2012). A consulta pública está 69 

disponível no site da PMF até dia 08/09/2018. 7) A Comissão de Meio Ambiente da Câmara 70 

Municipal de Vereadores convida o Conselho Municipal de Saneamento Básico para participar 71 

da audiência pública a ser realizada no dia 10 de agosto, às 14 horas, no Plenarinho da 72 

Câmara com a finalidade de discutir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 73 

Sólidos. 8) O Grupo Interinstitucional para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos de 74 

Florianópolis – GIRS terá reunião na presente data, às 18 horas, na CDL – Rua Filipe Schmidt, 75 

nº 679, sala 4 – Centro – Florianópolis/SC, tendo como pauta: 1. Apresentação do GIRS e 76 

metodologia dos trabalhos futuros; 2. Levantamento dos assuntos/temas a serem abordados 77 

pelo GIRS nos próximos encontros; 3. Ações de curto prazo (Semana Lixo Zero, Seminário 78 

sobre Resíduos da Construção Civil, projetos da COMCAP). 9) A conselheira Thaianna 79 

Cardoso (ACESA) sugeriu a constituição das câmaras técnicas que darão suporte às 80 

discussões do Conselho. Na sequência, Albertina da Silva de Souza fez uso da palavra 81 

salientando que a paridade do Conselho está quebrada, considerando que COMCAP e 82 

PROCON estão na vaga da sociedade civil. Finalizou destacando a necessidade da 83 

atualização da Lei 7474/2007. Pablo Sezerino (representante da UFSC) informou que Rode 84 

Martins, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SC, apresentou para a 85 

Câmara Técnica de Saneamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), uma 86 

proposta de tarifação da drenagem tendo como exemplo deste modelo a cidade de 87 

Florianópolis. Pablo Sezerino propôs, então, que o COMSAB convide a representante da 88 

OAB/SC para apresentar a referida proposta em uma reunião ordinária. O representante da 89 

UFSC no COMSAB enfatizou que, se houver interesse, o Conselho de Saneamento deverá 90 

oficializar à OAB/SC a solicitação. Na sequência, o conselheiro Dilvo Tirloni se manifestou 91 

com várias indagações a respeito do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 92 

(PMISB), como avaliação do plano, novos projetos, investimentos da operadora do sistema de 93 

água e esgoto em Florianópolis (CASAN), entre outras. Ao que Lucas Arruda esclareceu que 94 

esta foi a pauta principal das reuniões do Conselho nos últimos doze (12) meses. Salientou 95 

que todas estas informações estão no site da II Conferência Municipal de Saneamento Básico, 96 

realizada entre março e junho do corrente ano. Arruda enfatizou que atualmente é preciso 97 

definir o formato do PMISB possibilitando o acompanhamento e a avaliação, como a criação 98 

de indicadores. Dilvo também se manifestou quanto à falta de sincronia entre o valor 99 



                                                       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  

  

 

 

arrecadado e o valor investido pela CASAN no Município de Florianópolis. Salientou que 50% 100 

da arrecadação da CASAN é em Florianópolis e, portanto, deveria a companhia deveria 101 

investir o mesmo percentual aqui na Capital. Na sua avaliação, as receitas de tarifas da 102 

CASAN deveriam estar vinculadas com os investimentos. Para tanto, Alexandre Trevisan 103 

salientou que é preciso considerar que Florianópolis depende dos municípios vizinhos, como 104 

por exemplo, em relação ao abastecimento de água (captação do Sistema Integrado de 105 

Florianópolis – Pilões/Cubatão) e Esgotamento Sanitário (Potecas) que ficam em outras 106 

municípios, assim como também a destinação dos resíduos sólidos (Aterro Biguaçu). Neste 107 

sentido, Alexandre salientou que houve amadurecimento. Dejair sugeriu que seja elaborado 108 

um resumo das ações do Conselho nos últimos anos para a nova gestão tomar conhecimento. 109 

Também citou a importância em uniformizar as informações. Foi estabelecido que os emails 110 

remetidos aos conselheiros serão no formato cópia oculta (C/O), facilitando o acesso à 111 

informação remetida. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, 112 

redigi a presente ata. 113 

  114 


