
                                    CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

                                              Rua Tenente Silveira, nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 

                                                   CEP 88.010-300 

                            E-mail: conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com  

 

 
Pág 1 de 4 

    ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORD. VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 03/09/2020. 1 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, no Link 2 

meet.google.com/ffh-ntpf-xgd, participaram os seguintes membros do Conselho Municipal de 3 

Saneamento Básico - COMSAB: Laudelino Bastos e Silva (SMHS/SMI); Tânia Maas dos Anjos 4 

(Gab. Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); 5 

Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Pery Fernando Fornari Filho 6 

(CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Breno Vilhalba Pamplona (IPUF); Eugênio 7 

Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de 8 

Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Rodger 9 

Fernandes (SINTAEMA); Tatiana da Gama Cunha (AMASI) e Fabiane A. Tasca Goerl – 10 

(ACESA); Carlos B. Leite (SINDUSCON), totalizando dezesseis (16) instituições do Conselho 11 

representadas na reunião. Estiveram também presentes na reunião Everton Nelson Santana 12 

(Gerente de Saneamento/SMI); Janaína Guesser Prazeres (Diretora de Saneamento/SMI); 13 

Lucas Barros Arruda (Presidente da COMCAP e a secretária executiva do COMSAB Paulina 14 

Korc, somando um total de vinte e duas (22) pessoas presentes. Justificaram presença:  Cláudio 15 

Soares da Silveira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta e Kamila Mendonça de Lima (SMDU); 16 

Rosely Rosana Ferrari Dallabona e Rudnei do Amaral (SMTTDE); Priscilla Valler dos Santos 17 

(SMS); Andreia Senna Soares Trennepohl (CASAN); Aroldo João Costa (CREA/SC) e Leonardo 18 

Lacerda da Silva (SINTAEMA). A 1ª Reunião Extraordinária Virtual do COMSAB foi conduzida 19 

pelo Presidente Laudelino Bastos e Silva com o apoio da Diretora de Saneamento Janaína 20 

Guesser Prazeres. Inicialmente o Presidente se apresentou e agradeceu a participação dos 21 

conselheiros na presente reunião. Após relatar brevemente sobre a prorrogação do mandato 22 

dos conselheiros e a disponibilização da Resolução 001/2020 do COMSAB, Laudelino colocou 23 

em apreciação as atas das reuniões do COMSAB ocorridas nos dias 27/02/2020 (ordinária) e 24 

10/03/2020 (extraordinária), as quais foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, os 25 

conselheiros foram consultados sobre a criação do grupo de WhatsApp do COMSAB, os quais 26 

autorizaram a proposta. Posteriormente, Laudelino passou a palavra ao Presidente da 27 

Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP Lucas Barros Arruda que discorreu 28 

sobre o Projeto de Compostagem Comunitária e do Edital de Licitação do projeto, que prevê o 29 

pagamento pelos serviços de saneamento para compostagem, utilizando os recursos do Fundo 30 

Municipal de Saneamento Básico. Lucas informou que a Prefeitura Municipal de Florianópolis 31 

aprovou no Ministério do Meio Ambiente recursos para investir na compostagem. Tanto a 32 

COMCAP quanto a FLORAM estão empenhadas em ampliar a compostagem no Município. 33 
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Dentre as metas do projeto está o formato legal de pagamento do destino final. Na licitação, o 34 

formato está nos mesmos moldes que o aterro sanitário tem do destino final de resíduos – 35 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada. A fonte de recursos que o Município 36 

prevê neste projeto é o próprio recurso do desvio de aterro. Como atualmente os recursos no 37 

quesito do Planejamento Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que são duas 38 

peças que planejam quatro anos de governo e a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê o destino 39 

no Fundo Municipal de Saneamento Básico, o Município está pedindo que, transitoriamente, 40 

neste momento, como já existe uma rubrica no FMSB de destino final de lixo, o Município 41 

precisa utilizar este mesmo elemento financeiro da planilha anual do orçamento de 2020 e 2021, 42 

com o compromisso de que a LDO, o PPA apresentados em 2021 vão corrigir esta situação, 43 

criando uma rubrica específica que precisa estar no PPA, na LDO e  na LOA. Se o Município 44 

fizesse isso agora, precisaria entregar uma lei de alteração do orçamento. No melhor cenário, o 45 

Município aprovaria isso num período de noventa (90) dias. Assim criaria uma rubrica com o 46 

mesmo nome: Destino de lixo. A proposta é uma questão transitória, dentro de um contexto bem 47 

amplo de valorização dos resíduos, inclusive através de um projeto que pretende deixar os 48 

recursos em Florianópolis. Lucas fez destaque especial ao Conselho de Economia Circular. O 49 

Presidente da COMCAP disse que tudo isso faz parte do Projeto Floripa Capital Lixo Zero 2030. 50 

Na sequência, Lucas discorreu sobre o projeto anexo à presente ata. Encerrada a 51 

apresentação, Laudelino enfatizou a importância desta nova visão ecológica. Disse ainda que o 52 

FMSB tem recursos oriundos, principalmente, da questão do saneamento e que existe previsão 53 

legal de constituir o Fundo para utilização da questão do lixo. Na sua avaliação a melhor forma 54 

de concretizar o projeto é dando espaço com recursos do Fundo. Disse ainda que é importante 55 

buscar a autossuficiência do Projeto para que ela possa se autogerir com recursos próprios, não 56 

dependendo do FMSB em todo período. Laudelino falou que o Município acredita que o projeto 57 

fará certa diferença no histórico da COMCAP. O Município tem muito a ganhar com o projeto e o 58 

FMSB está dentro das suas características de ser um incentivador dentro do projeto e os 59 

recursos que tem atualmente aportados para o Fundo poderão ser destinados dentro do 60 

orçamento definido pelo projeto. Na sequência, alguns conselheiros fizeram uso da palavra. 61 

Carlos Leite inicialmente enalteceu o projeto apresentado dizendo que será um grande avanço 62 

para Florianópolis e indagou qual o valor anual previsto desse desembolso e como isso se 63 

encaixa dentro da estrutura financeiro/econômica do FMSB. Lucas disse que para 2020 o 64 

Município imagina desembolso em torno de duzentos mil reais, sendo a publicação do edital em 65 

setembro, viabilizar os contratos em outubro, daí terá duas remunerações, uma em novembro e 66 
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outra em dezembro. Arruda disse ainda que o pedido é para doze (12) meses. Do ponto de 67 

vista estratégico, o Município usaria trinta por cento (30%) do total de orgânicos, que seria dez 68 

por cento (10%) previsto do total do lixo da cidade, o que representa três milhões e seiscentos 69 

mil reais. Lucas complementou que o Município irá pedir dez por cento (10%) apenas para 70 

dotação orçamentária, salientando que seria muito bom atingir esse percentual, o que seria em 71 

torno de trezentos mil reais por mês de pagamento através de compostagem, seria um grande 72 

avanço nos volumes que o Município está projetando. Lucas disse que o Conselho pode fazer 73 

uma recomendação para que a proposta seja absorvida no futuro. Na sequência, Eugênio se 74 

manifestou dizendo que no Sul da Ilha tem uma composteira e uma horta comunitária. Os 75 

integrantes dessas iniciativas estão avaliando sobre a participação ou não do projeto 76 

apresentado pois a proposta é profissionalizar o processo. As pessoas que participam dos 77 

projetos comunitários é mais na linha lúdica, terapêutica, onde as pessoas se encontram e 78 

aproveitam para  utilizar o resíduo orgânico e ter uma horta para fazer a economia circular 79 

dentro da comunidade. A dificuldade que a comunidade encontra é ter cerca de cinco pessoas 80 

para fazer o processo de pesagem e a associação receber por este trabalho. Desta forma, as 81 

pessoas não serão mais voluntários e sim empregados. Na avaliação do Eugênio, com o 82 

projeto o Município estará terceirizando a responsabilidade para a comunidade, quando na 83 

realidade, o pagamento deveria ser realizado sem essa profissionalização. Na oportunidade, 84 

Eugênio indagou sobre o critério mínimo de participação. Ao que Lucas esclareceu que a 85 

necessidade de destacar cinco pessoas é de outro projeto. Explanou que as pessoas que 86 

querem utilizar a compostagem como uma prestação de serviço profissional, o Município irá 87 

pagar. Disse ainda que a lei obriga que seja uma prestação de serviço, conforme a. Lei 8.666. 88 

Arruda disse ainda que o projeto pretende dar oportunidade àqueles que atualmente prestam 89 

serviço de compostagem no Município e recebam por isso. Na oportunidade, o Presidente da 90 

COMCAP informou que quatro (4) comunidades já manifestaram interesse a esse serviço na 91 

comunidade. João Henrique Peixoto pediu esclarecimento sobre a solicitação do Lucas para 92 

utilizar o recurso do FMSB com o objetivo de fazer o pagamento do serviço. Indagou qual o 93 

procedimento legal, se o Conselho precisa autorizar ou se está apenas sendo consultado. Ao 94 

que Laudelino disse que o Conselho está sendo consultado e informado das decisões que estão 95 

sendo tomadas. Como o gestor do FMSB é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a mesma já 96 

designou recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Caso os conselheiros tenham 97 

algo importante a destacar, o assunto será levado ao Secretário. Na sequência, Laudelino 98 

agradeceu ao Lucas Arruda pela explanação na presente reunião, enfatizando que é um projeto 99 
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pioneiro. O Presidente do COMSAB disse que o FMSB dentro de suas condições financeiras e 100 

da capacidade de investimento ajudará no que for necessário. Enfatizou que é preciso ter 101 

sempre o equilíbrio financeiro, o que hoje é investimento, deverá retornar em receita. Laudelino 102 

disse ainda fica à disposição dos conselheiros para trazer qualquer assunto que seja necessária 103 

a discussão na reunião do COMSAB. Finalizando a reunião, o Presidente do COMSAB afirmou 104 

que no dia 09 de setembro, às 14h, haverá a 2ª Reunião Extraordinária Virtual, tendo como 105 

pauta a situação hídrica da Lagoa do Peri, a pedido do conselheiro Eugênio Luiz Gonçalves que 106 

encaminhou dois e-mails com esta solicitação. Na oportunidade, Laudelino informou que além 107 

da apresentação do Eugênio, estão sendo convidadas a CASAN, a ARESC e a FLORAM para 108 

falar sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente do 109 

COMSAB Laudelino Bastos e Silva e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 110 


