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       ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 28/06/2018.   1 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório do 2 

Centro de Educação Continuada - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes integrantes 3 

do Conselho Municipal de Saneamento Básico: Tânia Maas dos Anjos (Gab. do Prefeito); 4 

Lucas Barros Arruda e João Henrique de S. Pereira (SMI/Saneamento); Márcio Ishihara 5 

Furtado (SMI/Obras); Marco Aurélio Abreu (SMT); Alexandre Bach Trevisan (CASAN); 6 

Albertina da Silva de Souza (Assoc. de Moradores e Entidades Comunitárias); Roberta Maas 7 

dos Anjos (CREA/SC) e Carlos B. Leite (SINDUSCON). Estiveram presentes na reunião: 8 

Audenir Cursino de Carvalho e Mônica Corrêa (SMI) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, 9 

somando um total de doze (12) pessoas presentes. Justificaram ausência: Telma de Oliveira 10 

Pitta (SMDU); Andreia May (CASAN); Pablo Heleno Sezerino (UFSC);  Mariana Molleri de 11 

Limas Fonseca (SINTAEMA); Sheila Comiran e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF). O 12 

Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Barros Arruda iniciou a reunião por volta 13 

das 14h30min, em virtude da coleta de depoimentos espontâneos dos conselheiros, para 14 

mídia, sobre a II Conferência Municipal de Saneamento Básico em Florianópolis. Conforme 15 

previsto na pauta, foi realizada a avaliação da II Conferência Municipal de Saneamento 16 

Básico. Os conselheiros se manifestaram, salientando: As quatorze (14) reuniões 17 

oportunizaram a discussão, com profundidade, do saneamento básico no Município; A II 18 

Conferência se deu de forma positiva, transparente, democrática, com crescimento qualitativo; 19 

A etapa de discussões proporcionou a participação com intensos debates; A extensão da 20 

Conferência possibilitou a ampliação das discussões nas bases; A estruturação proposta 21 

possibilitou o envolvimento e a manifestação dos munícipes; A metodologia utilizada na 22 

Conferência foi construída durante as reuniões; Houve adesão dos conferencistas no decorrer 23 

da II Conferência; A votação das proposições utilizando cédulas foi positiva; Os técnicos da 24 

Diretoria de Saneamento discorreram sobre as dimensões com muita propriedade; As oficinas 25 

de drenagem despertaram a compreensão da importância desta dimensão; Algumas regiões 26 

se envolveram com intensidade na Conferência; Os conferencistas estudavam os documentos 27 

antes das reuniões, tornando as discussões bastante técnicas; Envolvimento das 28 

universidades (UFSC e IFSC). Por outro lado, os conselheiros avaliaram como dificuldades: 29 

Participação de poucos conselheiros, tanto governamentais, quanto não-governamentais; 30 

Muitas reuniões num período bastante longo; Fragilidade da comissão organizadora; Faltou 31 

definição de responsabilidades da Comissão Organizadora; Algumas regiões do Município não 32 

se envolveram na Conferência; Faltou despertar o interesse para ampliar a participação dos 33 
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membros dos conselheiros municipais e locais de saúde; No comparativo com a I Conferência, 34 

a organização e o planejamento estavam deficitários; Inúmeros movimentos sociais não se 35 

envolveram, pois ainda discutem individualmente o saneamento, buscando soluções rápidas e 36 

pontuais; O local deveria ser fixo e central. Não houve consenso entre os conselheiros sobre a 37 

realização de duas reuniões em Canasvieiras. Na avaliação de alguns a plenária final 38 

realizada em Canasvieiras não prejudicou a participação, para outros, dificultou o 39 

deslocamento, provocou atrasos, além do alto valor cobrado do estacionamento. Lucas 40 

salientou que a Agência Reguladora - ARESC não se envolveu na Conferência, à qual 41 

compete elaborar a avaliação do Plano de Saneamento. Arruda sugeriu que na próxima 42 

Conferência seja realizado um evento, precedente à Conferência, envolvendo as 43 

universidades para embasar as discussões. O grupo destacou que a Conferência teve em 44 

média sessenta e três (63) conferencistas por reunião. Carlos disse que a experiência da 45 

Conferência de Saneamento irá subsidiar a Conferência de Habitação. Na sequência foi 46 

realizada uma breve avaliação da Gestão julho/2016 a junho/2018 do COMSAB. Os 47 

conselheiros presentes se manifestaram salientando que houve avanços na condução do 48 

Conselho e que essa Gestão 2016/2018 fora melhor do que a anterior, todavia, com baixa 49 

frequência dos indicados pela sociedade civil, bem como dos governamentais. Informes: Os 50 

conselheiros presentes, cientes que esta é a última reunião da presente gestão, foram 51 

informados sobre a realização de duas plenárias públicas, no dia 04 de julho,  para definição 52 

dos membros da sociedade civil organizada - Gestão julho/2018 a junho/2020: A primeira 53 

Plenária será para definir as Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e 54 

ao Meio Ambiente, às 17 horas e a segunda Plenária para definir as Entidades relacionadas às 55 

associações de moradores e entidades comunitárias, às 18 horas, ambas no dia 04 de julho, 56 

na Secretaria Municipal de Infraestrutura; Lucas informou que o Município assinou o Programa 57 

Lixo Zero e cientificou os presentes sobre o Fórum – GIRS -  de discussão sobre resíduos 58 

sólidos. Albertina informou que os Vereadores Mirins elaboraram a Minuta de Projeto de Lei 59 

propondo que as embalagens utilizadas no comércio sejam biodegradáveis. Carlos sugeriu 60 

que, após a efetivação da nova gestão do Conselho de Saneamento, seja rediscutido o 61 

quórum mínimo, a exemplo do Conselho das Cidades de Florianópolis, que definiu que as 62 

deliberações serão tomadas com os conselheiros presentes, sem exigência de quórum 63 

mínimo. Também foi citada a importância de divulgar aos munícipes que as reuniões do 64 

Conselho de Saneamento são abertas. Nada mais havendo para tratar, o Superintendente de 65 
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Habitação e Saneamento Lucas Arruda  agradeceu a todos e encerrou a reunião e nós, Marco 66 

Aurélio Abreu e Paulina korc, redigimos a presente ata.  67 

 68 

 69 


