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        ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 29/06/2017.   1 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 

Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Marcio Ishihara 5 

Furtado e João Henrique de S. Q. Pereira (DSA/SMI); Maria Aparecida N. Catarina 6 

(Obras/SMI); Marcos Aurélio Abreu (SMT); Gilson Corrêa (Vigilância Sanitária/SMS);Alexandre 7 

Bach Trevisan (CASAN); Sheila Comiran (IPUF); Angélica Schumann (ACIF); Albertina da 8 

Silva de Souza (Assoc. de Moradores e Entidades Comunitárias); João Manoel do Nascimento 9 

(UFECO); Afonso Veiga Filho (ABES-SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Mariana Molleri de 10 

Limas Fonseca (SINTAEMA); Rita de Cássia Rodrigues (Ent. Relacionadas ao S. Básico, à 11 

Maricultura e ao Meio Ambiente); Willian Luiz Brígido (PROCON Municipal). Estiveram 12 

presentes na reunião: Audenir Cursino de Carvalho (DSA/SMI) e a Secretária do Conselho 13 

Paulina Korc, somando um total de dezenove (19) presentes. A reunião foi presidida pelo 14 

Diretor de Saneamento Ambiental Audenir Cursino de Carvalho da Secretaria Municipal de 15 

Infraestrutura que, inicialmente, justificou a ausência de Priscilla Valler dos Santos e Itatiane F. 16 

Branco (SMS); Rita de Cássia Rodrigues (COMCAP); Humberto Machado Neto (PROCON 17 

Municipal) e do Presidente do Conselho Roberto Carlos Garcia. De acordo com a pauta, 18 

Audenir colocou em apreciação as atas das reuniões anteriores, sendo aprovada a ata de 19 

25/05/2017, permanecendo pendente a ata do dia 27/04 para inclusão de complementações 20 

do conselheiro João Manoel. Na sequência, Márcio rememorou os conselheiros sobre as 21 

discussões realizadas em 2016 a respeito das alterações da Lei 7474/2007 e, em decorrência 22 

da reforma administrativa, bem como o disposto na Lei 9.053/2012, que se refere aos critérios 23 

mínimos para o funcionamento dos Conselhos Municipais, salientou que há necessidade de 24 

alguns ajustes naquela Lei. No decorrer da apresentação, os conselheiros apresentaram 25 

alguns questionamentos. Sr. Afonso avaliou que algumas representações consideradas como 26 

não governamentais como Casan, Comcap e Aresc, estão ligadas direta ou indiretamente à 27 

administração municipal. Sua proposta é reestruturar a composição do Conselho. Disse ainda 28 

que o Saneamento foi rebaixado pela administração municipal em razão da junção com a 29 

Secretaria Municipal de Obras transformando-se em Superintendência. Os conselheiros 30 

avaliaram como pertinentes as colocações do Sr. Afonso. João Manoel refletiu que o controle 31 

social deve ser feito pelo Conselho, para dar continuidade aos projetos, de forma 32 

independente da administração municipal. Disse ainda que os prestadores de serviços são 33 
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contratados pelo poder público. Também salientou a importância de identificar o nome do 34 

órgão gestor responsável pela política de saneamento. Pablo salientou a importância de 35 

resgatar na lei nacional o papel do Conselho. Citou ainda que inúmeras reuniões não houve 36 

quórum, pode ser porque o Conselho não é deliberativo. João Henrique sugeriu que fosse 37 

organizada comissão para aprofundar esta discussão. Após inúmeras intervenções, os 38 

conselheiros entenderam conveniente que este assunto seja pautado em outro momento 39 

específico. Mariana enfatizou que em 2016 essa discussão foi exaustiva e lembrou as 40 

palavras do então Secretário Leodegar Tiscoski o qual salientou que a questão é fortalecer o 41 

grupo, sem focar se é deliberado ou consultivo. Albertina citou a questão da 42 

operacionalidade, considerando as substituições dos Secretários de Infraestrutura. Alexandre 43 

salientou que o Conselho deveria fazer no momento somente ajustes na minuta da Lei que já 44 

foi aprovada no ano passado e referendada pela Procuradoria Geral do Município e não 45 

rediscuti-la novamente. Na sequência, as alterações da lei 7474/2007 foram aprovadas e 46 

também definidas algumas recomendações, a serem elaboradas pelo João Manoel, que 47 

deverão ser juntadas no projeto de lei que será encaminhado para assessoria jurídica: 1) Que 48 

na definição dos conselheiros governamentais, seja avaliado o percentual de indicação dos 49 

servidores efetivos e comissionados, considerando a alternância de conselheiros; 2) Que seja 50 

analisada a questão da paridade da representação para que as entidades do setor não 51 

governamental tenham independência do poder público. Encerrada a pauta sobre as 52 

alterações da Lei 7474/2007, deu-se a apresentação dos presentes e, na sequência, foram 53 

repassados os encaminhamentos realizados com base na reunião anterior. a) Quanto a 54 

avaliação do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB), João Henrique 55 

expôs a proposta de cronograma, sendo: agosto: esgoto; setembro: água; outubro: resíduos 56 

sólidos e novembro: drenagem. Para tanto, serão enviados aos órgãos responsáveis, ofícios 57 

para avaliação da execução das ações e atendimento das metas, para análise da equipe 58 

técnica da Diretoria de Saneamento Ambiental/SMI, e posterior apresentação no Conselho. As 59 

avaliações irão subsidiar os conselheiros sobre o que foi e o que não foi realizado. Quanto a 60 

revisão do PMISB, João Henrique informou que deverá ser elaborado um novo Termo de 61 

Referência, com base no anterior e em experiências de outros municípios como Criciúma e 62 

Blumenau. Pablo salientou a importância da apresentação ser realizada pelos técnicos da 63 

Secretaria de Infraestrutura pois estarão avaliando o atendimento das metas. Disse ainda que 64 

a ideia é avaliar o que foi realizado, o que não foi e a sua justificativa. Na revisão é importante 65 

avaliar se as metas são exequíveis. João Manoel salientou que a avaliação e a revisão são 66 
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instrumentos importantes para o Conselho. Pablo disse que o Município deveria capacitar os 67 

servidores para fazer a revisão do PMISB. João Manoel demonstrou sua preocupação com a 68 

situação dos gestores, considerando que o prazo de revisão do Plano está limitado até o final 69 

deste ano. Salientou que a reunião de avaliação deveria ser quinzenal e não mensal. Pablo 70 

enfatizou que várias audiências públicas precisarão ser realizadas durante a revisão e a 71 

Conferência poderia ser a avaliação das metas. Alexandre demonstrou sua preocupação em 72 

relação a avaliação e revisão do Plano. O Conselho avaliou que o Saneamento deve ser 73 

priorizado pela administração municipal. Mariana disse que tecnicamente não há problemas, 74 

mas é necessário que os gestores tenham o mesmo compromisso. Na oportunidade, os 75 

conselheiros optaram por fazer uma recomendação ao Secretário e ao Prefeito. Alexandre 76 

disse que a CASAN se sente excessivamente cobrada, porém o nível de atendimento é melhor 77 

que outras prestadoras de serviços. Afonso destacou que, se a Prefeitura não cumprir com as 78 

exigências legais, o Governo Federal bloqueia os recursos. João Manoel falou que em 2016 79 

foi citado que, se a avaliação não foi dentro das exigências, mas à revisão deve ser dada 80 

prioridade. João Henrique enfatizou que o gestor municipal deve dar seu parecer com base 81 

na avaliação de cada órgão. Mariana sugeriu que a avaliação seja realizada com base nos 82 

programas e não nas metas. Considerando a ausência do Presidente do Conselho na reunião 83 

e a importância do compromisso do gestor da pasta em relação à avaliação e revisão do 84 

PMSB, foi composta a comissão que levará as preocupações e recomendações ao Conselho: 85 

João Manoel, Albertina, Rita de Cássia Rodrigues e convidar Pablo. O agendamento da 86 

reunião ficou sob a responsabilidade do Diretor de Saneamento Audenir e a Carta de 87 

Recomendação será elaborada por João Manoel. b) Em relação aos resultados do 88 

monitoramento do Rio do Brás, o Conselho foi informado que a ARESC/FLORAM está 89 

elaborando o relatório final e assim que concluído será agendada apresentação para o 90 

Conselho juntamente com os resultados obtidos pela Casan. c) Quanto ao evento para tratar 91 

dos procedimentos e parâmetros de análise e resultados dos setores de abastecimento de 92 

água e esgotamento sanitário, Mariana relatou que a ARESC já tem alguma ação em 93 

andamento. Foi definido que o Conselho verifique como está esse trabalho junto a ARESC e a 94 

possibilidade de apresentação o dos resultados ao Conselho antes de iniciar as ações do 95 

grupo de trabalho que seria formado para organizar o evento em razão inclusive das 96 

demandas para avaliação e revisão do PMISB. d) Os conselheiros foram informados sobre a 97 

publicação do Decreto N. 17.705 de 07/06/2017 da composição do Conselho. e) Quanto à 98 

reinclusão dos conselhos municipais de Habitação e Saneamento na estrutura da Secretaria, 99 
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Audenir relatou que as duas diretorias envolvidas documentaram o pedido ao Secretário de 100 

Infraestrutura que deverá levar ao Prefeito. f) Encaminhamento de Ofício nº 101 

01/SMHSA/DAS/COMSAB/2017 à PGM solicitando levantamento das ações sobre 102 

esgotamento sanitário. Na oportunidade, Telma disse que a Secretaria de Desenvolvimento 103 

Urbano tem dificuldades nas Ações Civis Públicas. Para tanto, João Henrique salientou que o 104 

Conselho quer conhecer os fatos para fazer proposições. g) Em relação a ACP do Manguezal 105 

do Itacorubi, o Conselho encaminhou ofícios para CASAN FLORAM, SMS, SMDU e COMCAP, 106 

solicitando esclarecimentos e o encaminhamento de documentos referentes às medidas 107 

tomadas visando o cumprimento da ACP nº 5014215-16.2016.4.04.7200/SC. Márcio 108 

informou que está em discussão a taxa de resíduos sólidos, ficando este assunto para a 109 

próxima reunião. Albertina relatou que esteve numa reunião sobre resíduos recicláveis e 110 

pagamento por serviços ambientais urbanos, coordenado pelo Vereador Marquito. Nada 111 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 112 

 113 


