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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PORTARIA N. 003/2022 - COMSAB –10.11-2022 1 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco 2 

minutos, no formato virtual, link: meet.google.com/uyt-syue-vij, reuniu-se a Comissão 3 

Instituída pela Portaria n. 003/2022/COMSAB, publicada no Diário Oficial Eletrônico do 4 

Município – DOEM, edição n. 3271 de 02.09.2022, páginas 14-15.  Presentes os seguin-5 

tes membros: Lucas Barros Arruda (SMMA) e coordenador da Comissão; Daniel Henri-6 

ques Neto (SMMA); Vlade Dalbosco (SMMA); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Car-7 

los B. Leite (SINDUSCON); Carlos Apolinário e Eugênio L. Gonçalves (CODEN); Bru-8 

no Negri (AMOLA); Leonardo Pinto Souza (SINTAEMA); Sabrina Nunes Cataneo Ma-9 

estri (CREA/SC); Heloise C. Schatzmann e Francisco José Guedes Pimentel (CASAN). 10 

Presentes também Bruno Vieira Luiz (SMMA) e, a Secretária Executiva do COMSAB, 11 

Tânia da Silva Homem. Justificaram ausência: Fernando Demetri e Rodrigo Silva Vieira 12 

(ACIF); Pablo Heleno Sezerino e Flavio Rubens Lapolli (UFSC); Sulimar Vargas Alves 13 

e Kleber Almeida da Costa Silva (UFECO). A 2ª Reunião da Comissão foi conduzida 14 

pelo presidente do COMSAB e Coordenador da Comissão, Lucas Barros Arruda que 15 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, na sequência colocou em apreciação 16 

a ata da 1ª Reunião da Comissão realizada em 06.10.2022, a qual foi aprovada por una-17 

nimidade. Ato contínuo, Lucas informou que esteve em 18/10, como coordenador da 18 

Comissão, em reunião com o Coordenador Regional e técnicos do ICMBio apresentando 19 

ao órgão federal o caminho utilizado pelo município para compensar o uso dos recursos 20 

em Unidades de Conservação municipais. Lucas informou também que participou do ato 21 

de assinatura do decreto n. 24.357/2022 de 21.10.2022, que ocorreu na Lagoa do Peri. O 22 

referido decreto instituiu Contribuição Financeira Ambiental – CFA, pela utilização de 23 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos por prestadores de serviço de saneamento 24 

básico beneficiários da proteção proporcionada por unidade de conservação municipal. 25 

Lucas esclareceu que o Decreto regulamenta a cobrança pelo uso das unidades de con-26 

servação, seja pela extração de agua, a exemplo do caso da Lagoa do Peri, seja pela infil-27 

tração dos efluentes tratados, a exemplo do caso das dunas da Lagoa da Conceição. Lu-28 

cas destacou que trata-se de uma construção em parceria com Secretaria Municipal do 29 

Meio Ambiente, Floram, e CASAN. Enfatizou a importância da regulamentação, pois os 30 

recursos serão para viabilizar a gestão municipal, como investimento em projetos de pes-31 

quisa, educação ambiental, com foco na preservação das Unidades de Conservação. Sali-32 
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entou que o decreto já está vigente e a PMF já notificou a CASAN e a ARESC para que 33 

prestem as informações, e a expectativa é que o primeiro pagamento ocorra ainda em 34 

2022. Os recursos serão destinados em conta especifica do Fundo Municipal do Meio 35 

Ambiente (FUNAMBIENTE) e sua aplicação prevista na Lei de criação do fundo e no 36 

decreto de regulamentação.  Ato continuo, Lucas passou ao segundo item da pauta: “De-37 

finição do cronograma de trabalho da comissão e agendamento das reuniões”. Lucas dis-38 

se que após a última reunião da Comissão, reuniu-se com os técnicos da SMMA para 39 

construção de uma sugestão de agenda positiva de trabalho. Houve consenso no grupo 40 

que no primeiro momento seria oportuno abrir espaço para apresentação da CASAN, 41 

IMA. FLORAM e ICMBio. CASAN, prestadora de serviço, caberá a apresentação dos 42 

estudos existentes para as áreas atualmente desprovidas de sistema de esgotamento sani-43 

tário em operação.  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 44 

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e Fundação Municipal de Meio 45 

Ambiente (FLORAM), apresentação dos impactos de lançamento de efluentes tratados 46 

nas unidades territoriais sob sua gestão, de acordo com o ponto de vista legal, técnico e 47 

socioambiental, bem como as alternativas possíveis para a destinação final dos efluentes 48 

domésticos tratados em Florianópolis. Após essa rodada de apresentações, com foco em 49 

instrumentalizar a comissão com informações, foi pensado pelo grupo, uma rodada de 50 

diálogo com a comunidade através de reuniões regionais na agenda da Conferência de 51 

Saneamento, trazendo o debate do destino final como tema central da Conferência. Tam-52 

bém foi pensado a realização de reuniões institucionais. Após contextualização, Lucas 53 

apresentou a proposta em 3 momentos: 1º momento – Reunião 01/12/2022 às 14 horas, 54 

Local: Jardim Botânico de Florianópolis - Apresentação das informações existentes dos 55 

órgãos (CASAN/IMA/FLORAM/ICMBio, sendo CASAN, Informações iniciais, os Sis-56 

temas existentes, mapa, vazão atual e futura, Sistema de disposição em operação, Siste-57 

mas Futuros - resumo dos projetos e obras em andamento e os estudos ambientais. Com 58 

relação aos órgãos ambientais, informação do posicionamento institucional do referido 59 

órgão ambiental sobre o sistema de esgoto no entorno da Unidade de Conservação; 2º 60 

momento - Início da Conferência de Saneamento Municipal - Apresentações nas comuni-61 

dades: Início em 15/12; 3º momento - Rodada de conversas institucionais: ano de 2023. 62 

Concluída a apresentação, Lucas abriu a palavra aos presentes para manifestação. Houve 63 
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amplo debate onde foram apresentados questionamentos e sugestões sendo a proposta 64 

aprovada, com destaque quanto ao cronograma (inicio) da Conferência de Saneamento, 65 

que poderá sofrer alterações a depender da reunião do dia 01/12/2022.  Na sequência Lu-66 

cas passou ao último item da pauta: Assuntos Gerais. Lucas informou que todos os ar-67 

quivos dos trabalhos referentes à Portaria n. 003/COMSAB/2022 estão disponíveis para  68 

consulta/download  em aba especifica no site do COMSAB, através do link: 69 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saneamento/index.php?cms=comissao+portaria+0070 

3&menu=4&submenuid=2391. Ato contínuo Lucas abriu a palavra aos presentes. Nin-71 

guém fez uso da palavra. Por fim, nada mais havendo a tratar, Lucas agradeceu a partici-72 

pação de todos e encerrou a reunião às 15h10. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva 73 

Homem Secretária Executiva do COMSAB, e será submetida à apreciação e provação 74 

dos presentes para todos os efeitos legais. 75 

 76 
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