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        ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 25/05/2017.   1 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no 2 

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

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB): 4 

Tânia Maas dos Anjos (Gab. Prefeito); Elton Rosa Martinovsky (PGM); João Henrique de S. Q. 5 

Pereira (SMI/DSA); Marcos Aurélio Abreu (SMT); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Gilson 6 

Corrêa (Vigilância Sanitária/SMS); Rita de Cássia Rodrigues (COMCAP); Angélica Schumann 7 

(ACIF); Albertina da Silva de Souza (Assoc. de Moradores e Entidades Comunitárias); João 8 

Manoel do Nascimento (UFECO); Afonso Veiga Filho (ABES-SC); Carlos Leite (SINDUSCON); 9 

Itatiane F. Branco (SMS), Audenir Cursino de Carvalho (SMI/DSA) e a Secretária do Conselho 10 

Paulina Korc, somando um total de quinze (15) presentes. João Henrique, engenheiro da 11 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, justificou a ausência do Presidente do Conselho 12 

Roberto Carlos Garcia e presidiu os trabalhos. No início da reunião, João Manoel destacou 13 

que o Conselho de Saneamento deve ser reincluso na estrutura da Prefeitura. Para tanto, 14 

João Henrique salientou que os diretores de Habitação e Saneamento estão levando as 15 

reivindicações ao Secretário para que o mesmo leve ao Prefeito. Os conselheiros solicitaram 16 

à Secretaria do Comsab: 1) Resgatar as considerações enviadas por e-mail pelos conselheiros 17 

e reenvio da ata da reunião de abril, juntamente com a ata da reunião de maio. 2) Resgatar o 18 

ofício que trata das alterações da Lei Municipal N. 7474/2007, referentes às disposições do 19 

Conselho de Saneamento, o qual pode estar na PGM ou na Secretaria de Infraestrutura. 20 

Considerando as alterações na reforma administrativa será necessário realizar os ajustes e, 21 

posteriormente, apresentar ao Conselho na próxima reunião. 3) Solicitar para 22 

ARESC/FLORAM relatórios do Programa de Monitoramento do Rio do Brás para disponibilizar 23 

aos conselheiros e agendar reunião extraordinária para apresentação do Programa e 24 

resultados juntamente com os resultados do monitoramento realizado pela CASAN. 4) 25 

Informar o Secretário de Infraestrutura sobre a proposta do Conselho de articular o encontro 26 

técnico composto pela Secretaria de Infraestrutura (coordenação), Vigilância Sanitária, CASAN 27 

e ARESC, com o objetivo de tratar dos procedimentos e parâmetros de análise e resultados 28 

dos setores de abastecimento de águas e esgotamento sanitário. Que o pedido do encontro 29 

técnico seja oficializado pelo Secretário. 5) Revisar as indicações dos conselheiros, 30 

especialmente da CASAN que não compareceram nas últimas duas reuniões, e providenciar a 31 

elaboração do novo decreto com as novas indicações. 6) Verificar e reforçar junto ao 32 

Secretário de Infraestrutura andamento da alteração da lei que estabeleceu a reforma 33 
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administrativa para inclusão do Conselho de Saneamento e atribuições da Secretaria de 34 

Infraestrutura no que se refere ao saneamento. 7) Solicitar à PGM o levantamento das ações, 35 

com foco nas ações mais abrangentes e relacionadas ao esgotamento sanitário para 36 

conhecimento e adoção de medidas por parte do Comsab. O Conselho propôs que a 37 

Secretaria de Infraestrutura, com o consentimento do Secretário apresente, na próxima 38 

reunião, o cronograma de avaliação/revisão do PMISB pela Seinfra e das apresentações a 39 

serem realizadas para o Conselho inicialmente sobre a avaliação dos quatro componentes do 40 

PMISB. Sendo assim, a Conferência Municipal de Saneamento se incorporaria dentro do 41 

cronograma da revisão do PMISB, em princípio, no momento de fechamento/aprovação da 42 

revisão. Albertina sugeriu como ponto de pauta da próxima reunião a proposição de Ação 43 

Civil Pública (ACP) por parte do Ministério Público Federal (MPF) sobre a recuperação do 44 

Manguezal do Itacorubi. Coube à Secretaria do Comsab oficializar o pedido de informações 45 

aos órgãos relacionados: CASAN, Secretaria de Infraestrutura, COMCAP, FLORAM, SMDU e 46 

SMS, para se posicionar quanto as medidas executadas. Pauta da próxima reunião do 47 

Comsab deverá incluir os encaminhamentos dos temas abordados na reunião de maio e se 48 

manter aberta para sugestões de pontos dos conselheiros, que deverá ser feita em tempo 49 

hábil para tomada de providências para preparar a próxima reunião. Finalizando a reunião, o 50 

Conselho citou a importância da revisão e atualização da página do Comsab no site da 51 

Prefeitura, com a inclusão de apresentações, atas e documentos afins enviados pelos 52 

conselheiros. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, João Henrique de S. 53 

Q. Pereira e Paulina Korc redigimos a presente ata. 54 

              55 


