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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 10/03/2020. 1 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, no Auditório da ARESC 2 

– Rua Anita Garibaldi, Nº 79 - 12º andar - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB: João Henrique de S. Q. 4 

Pereira (SMHS/SMI); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 5 

Ricardo Miguel Voss (SMO/SMI); Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); 6 

Marcos Roberto Leal e Alexandre João Vieira (SMSP); Jéssica Cândido Machado (COMCAP); 7 

Breno Vilhalba Pamplona (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina 8 

da Silva de Souza e Sulimar Vargas Alves (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); 9 

Rodger Fernandes (SINTAEMA); Tatiana da Gama Cunha (AMASI); Carlos B. Leite 10 

(SINDUSCON), totalizando quinze (15) instituições do Conselho representadas na reunião. 11 

Estiveram também presentes na reunião extraordinária ampliada representantes do 12 

IPUF/PMF, SMI/PMF, FLORAM, UDESC, UFS, AMOSAD, AMONC, FPS/CMF e ENS/UFSC, 13 

somando um total de trinta e nove pessoas presentes. Justificaram presença: Valter José 14 

Gallina (SMI); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Priscilla Valler dos Santos (SMS) e Pablo 15 

Heleno Sezerino (UFSC). A presente reunião extraordinária ampliada teve como pauta 16 

principal a apresentação da Professora Marie-Christine Gromaire, pesquisadora sênior da 17 

Ecole des Ponts Paris Tech/LEESU com o tema: Desempenho dos dispositivos LID para 18 

controle da drenagem urbana e micropoluentes – Resultados de 3 projetos franceses de 19 

pesquisa (Performance of LID devices for water and micropollutant flow control) no âmbito do 20 

Observatório de hidrologia urbana na Ile de France (Paris) tratando-se de um programa de 21 

pesquisa de longo prazo, com estruturação de pesquisas em hidrologia urbana e parceria 22 

sustentável entre pesquisadores e serviços operacionais. De forma introdutória foram 23 

abordados pontos como: a gestão sustentável da água urbana; resultados e a aprendizagem 24 

acerca do aprimoramento do conhecimento sobre a produção e o destino dos contaminantes 25 

nos sistemas urbanos, avaliação dos dispositivos técnicos e conceitos inovadores da gestão 26 

da água urbana e desenvolvimento de ferramentas de gestão; os benefícios para a região da 27 

grande Paris; estruturação do trabalho e temáticas das pesquisas constituídas em três blocos: 28 

pesquisa, monitoramento de longo prazo e transferência de conhecimento; e a co-produção 29 

dos conhecimentos operacionais e produção científica dos projetos de pesquisa associados. 30 



                                                       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  

 

 
Pág 2 de 2 

Na sequência, discorreu sobre a pesquisa: “Micropoluentes e gestão da fonte das águas 31 

pluviais” abordando questões como as águas pluviais como fonte de poluição difusa dos meios 32 

aquáticos; a presença de micropoluentes nas águas pluviais; os limites da gestão centralizada;  33 

e o gerenciamento das águas pluviais o mais próximo da sua fonte. Logo após tratou dos 3 34 

projetos coordenados para a avaliação das performances dessas obras traçando um 35 

panorama das obras estudadas e analisando a eficiência de purificação, ou seja, da redução 36 

da concentração, especialmente comparando os abatimentos em concentrações e massas. 37 

Por fim, a Professora Marie-Christine apresentou as conclusões, salientando que a gestão 38 

alternativa das águas pluviais é considerada uma abordagem eficaz de controle dos fluxos de 39 

micropoluentes mas quando bem projetada. Segue abaixo a apresentação disponibilizada pela 40 

palestrante. Após a apresentação da Professora Marie-Christine, realizada com tradução 41 

simultânea, foi aberta a palavra para perguntas e esclarecimentos. Considerando não haver 42 

tempo hábil, a apresentação do Diagnóstico da Drenagem Urbana de Florianópolis elaborado 43 

pela Comissão Especial de Drenagem Urbana composta por órgãos da PMF e professores da 44 

UFSC será realizada em outra oportunidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 45 

encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 46 
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