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Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico – 29/03/2012. 1 

Aos vinte nove dias do mês de março de dois mil e doze, às quinze horas e 2 

trinta minutos, no Auditório do Conselho Regional de Química, situado na Rua 3 

Osmar Cunha 126 - 1º andar – Centro de Florianópolis, ocorreu à reunião do 4 

Conselho Municipal de Saneamento Básico, participaram da reunião os 5 

integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme lista de 6 

presença em anexo. O Professor Salomão Mattos Sobrinho coordenador do 7 

conselho iniciou à reunião e apresenta como ponto de pauta: - 1º informes, 2º 8 

Elaboração do cronograma para 2012; 3º Verificar o andamento do Plano 9 

Municipal de Saneamento na Câmara de Vereadores; 4º Instituir uma equipe 10 

de conselheiros para organizar a Conferencia Municipal de Saneamento (Lei nº 11 

7474, art.11). O Professor Salomão Mattos Sobrinho disse que a comissão 12 

instituída para estudar a Balneabilidades das praias na ilha de Florianópolis, 13 

que foi levantada na ultima reunião já foi constituída, pelos os seguintes 14 

representantes: (Sr. Cláudio Inácio Schuck – SINTAEMA, Sr. João Manoel 15 

do Nascimento – Associação dos Moradores, Sr. Dilvo Tirloni – ACIF, 16 

Ângela de Fátima de Maria – UFECO, Sr. Alvimar Silva – SMS, Sr. Carlos 17 

Alberto Coutinho – CASAN, Sra. Karla Celina Ghisi Da Luz – CASAN, 18 

Professor Salomão Mattos Sobrinho – SMHSA, Sr. Elsom Bertoldo dos 19 

Passos – SMHSA, Sr. Haroldo Tavares Elias – FATMA); e a primeira reunião 20 

já foi marcada para dia três de abril, às quatorze horas na sala de reunião da 21 

Secretária de Habitação e Saneamento Ambiental. Sr. Nelson Bittencourt – 22 

SMHSA, disse que vai disponibilizar o Contrato de Programa para 23 

conhecimentos de todos os conselheiros. O Professor Salomão Mattos 24 

Sobrinho ressalta, que o assunto sobre ¨Agência Reguladora¨, que seria nesta 25 

reunião, foi transferida para a reunião de mês de maio para que seja cumprida 26 

a pauta do mês anterior e definir o cronograma para ser executado no ano de 27 

2012. Sr. Artur Jorge Amorim Filho – Vigilância pronuncia que está 28 

acontecendo reuniões com as equipes de fiscalização da CASAN. Disse ainda 29 

que se iniciou um plano piloto no TAC Iguatemi, e estão conseguindo alcançar 30 

uma resolutividade de quase 60%, e estão usando todos os  mecanismos, 31 

inclusive multas. As equipes também detectaram que o problema de 32 

saneamento de Florianópolis não se restringe a CASAN, tem, por exemplo, em 33 
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torno de oitocentas estações de tratamento que são Estações Particulares; de 34 

hotéis, de condomínios, etc; e que até hoje não foram bem fiscalizada, este 35 

programa está sendo executado desde agosto de 2011. O projeto está sendo 36 

preparado para iniciar uma fiscalização intensa, inclusive ao que diz respeito 37 

aos barcos, porque são em torno de 30 mil pessoas/mês que são os usuários 38 

dos barcos, e na temporada é em torno de 90 mil pessoas a fazerem as 39 

necessidades fisiológicas na baia. Para a realização de todos esses 40 

procedimentos necessita de uma legislação para legalmente fiscalizar as baias. 41 

Baseando nestes dados, está sendo elaborado um decreto, que já está quase 42 

efetivado, pois está sendo organizado pelas equipes de engenheiros 43 

sanitaristas da Vigilância Sanitária do Município de Florianópolis. Professor 44 

Salomão Mattos Sobrinho inicia a elaboração do cronograma para o ano de 45 

2012. Com a contribuição de todos os conselheiros presentes segue as 46 

seguintes sugestões: 1º- mês de abril – Discussão para aprovação do Decreto 47 

que ¨ Regulamenta artigo da Lei complementar Municipal 239/06 sobre 48 

condições gerais do esgotamento sanitário, 2º- mês de maio – Agência 49 

Reguladora, 3º - mês de junho – Contrato de Programa, 4º mês de julho - 50 

Política de Proteção aos Mananciais Subterrâneos, 5º- mês de agosto – 51 

Resíduos Sólidos, 6º - mês de setembro – Esgoto, 7º - mês de outubro - Água, 52 

8º- mês de novembro – Drenagem Urbana. Ficou decidida também a comissão 53 

para fiscalizar o Plano Municipal de Saneamento na câmara dos vereadores; 54 

são os seguintes conselheiros: Sra. Laura da Câmara Azevedo – SINTAEMA, 55 

Sr. Luiz Gabriel Catoeira Vasconcelos – UFECO, Sr. Otavio Ferrari Filho – 56 

CREA. O Professor Salomão Mattos Sobrinho disse que a equipe para 57 

organizar a conferência será constituída na próxima reunião, pois requer o 58 

comparecimento de mais membros do conselho. Sr. Nelson Bittencourt diz 59 

que em função da exigência da Lei eleitoral, que exige o afastamento 60 

antecipado de seis meses para os funcionários públicos se candidatarem, com 61 

base nesta lei, a partir de desta data não exercerá mais o cargo Secretário 62 

Municipal da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental e nem o cargo 63 

de presidente deste conselho, sendo que o Professor Salomão Mattos 64 

Sobrinho será o novo Secretário da Secretaria Municipal de Habitação e 65 

Saneamento Ambiental e também Presidente do Conselho Municipal de 66 
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Saneamento Básico. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo 67 

a tratar, eu, Eliane Bittencourt redigi o presente ata, que vai por mim assinada. 68 


