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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 29/08/2019. 1 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 2 

Auditório da ARESC – Rua Anita Garibaldi, Nº 79 - 12º andar - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico - 4 

COMSAB: João Henrique de S. Q. Pereira (SMHS/SMI); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 5 

Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Rudnei do Amaral (SMTTDE); Flávio G. dos Santos Filho 6 

(SMC); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Pery Fernando Fornari 7 

Filho e Andreia Senna Soares Trennepohl (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); 8 

Dilvo Vicente Tirloni e André Luiz Montagna da Rosa (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves (Ass. 9 

Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO);  Djan Porrua de Freitas (ABES); 10 

Odilon Fernandes Roman (CREA/SC); Mariana Becker (Entidades relacionadas ao 11 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON),  12 

totalizando dezesseis (16) instituições do Conselho representadas na reunião. Estiveram 13 

também presentes na reunião: Alexandre F. Böck, Francisco José da Silva e Juliano S. 14 

Sombrio (DIRSAN/SMI); Felipe Trennepohl e Rafael L. Prim (CASAN); Fabiana Thiesen 15 

(SINDUSCON); Vinicius Ragghianti e Marilea (ECHOA)  e Paulina Korc (Secretária do 16 

COMSAB), somando um total de vinte e sete (27) pessoas presentes. A Gerente de 17 

Saneamento Engª. Sara T. Camargo presidiu a reunião justificando a ausência do Presidente 18 

do Conselho Engº. Fábio Ritzmann que está se recuperando de procedimento cirúrgico. 19 

Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentou o novo Diretor de Saneamento 20 

Francisco José da Silva e, na sequência, submeteu à homologação as justificativas de 21 

ausência dos conselheiros: Fábio Ritzmann (SMHS/SMI); Tânia Maas dos Anjos (Gab. 22 

Prefeito); Elton Rosa Martinovsky e Norton Makowiecky (PGM); Iara Réus Magalhães (SMS);  23 

Marcos Roberto Leal (SMSP); João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Aroldo 24 

João Costa (CREA/SC);  Pablo Heleno Sezerino e Flávio Rubens Lapolli (UFSC); Tatiana da 25 

Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 26 

Ambiente); Luiz Daniel Bento (PROCON Municipal), sendo acatadas. A Secretária do 27 

Conselho Paulina Korc justificou o atraso na elaboração das atas anteriores por conta das 28 

demandas da 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, considerando ser 29 

também Secretária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. De acordo com a 30 

pauta, Felipe Trennepohl, engenheiro sanitarista, discorreu sobre os estudos realizados para 31 

implantação das unidades de flotação e desidratação do lodo como melhoria do processo de 32 

tratamento da ETA Lagoa do Peri, conforme documento anexo. Felipe esclareceu que o 33 
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objetivo do estudo não é aumentar a produção, mas sim melhorar a qualidade da água 34 

fornecida. Pery disse que o estudo foi necessário para melhoria do tratamento de água. 35 

Quanto ao prazo de conclusão está previsto para fevereiro de 2020. Em relação ao 36 

monitoramento da intrusão da cunha salina, Alexandre Böck disse que a Defesa Civil 37 

identificou que nos eventos extremos há elevação do nível médio do mar acima da média 38 

histórica. Informação reiterada pelo Eugênio. Na sequência, Vinicius Ragghianti, da 39 

Empresa ECHOA Engenharia, apresentou o Programa Floripa Se Liga na Rede. Vinicius 40 

disse que o desafio do Programa era conter as ligações irregulares. Exemplificou a 41 

mobilização no Bairro Bom Abrigo, onde os moradores inicialmente comentavam a respeito 42 

programa que “isso não vai dar em nada”, porém, com o desenvolvimento das ações e 43 

atuação da fiscalização pelo Grupo Sanear os moradores estavam sendo notificados. Um dos 44 

diferenciais do Programa foi que os técnicos não entravam no imóvel para fazer a inspeção 45 

sem a anuência do morador. Na oportunidade, Vinicius apresentou o Balanço de Atividades 46 

2018-2019 com os números de cada bairro atendido pelo Programa no decorrer dos dez 47 

meses e fez uma breve avaliação das blitz realizadas pelo Grupo Sanear. Sara Camargo 48 

enalteceu o trabalho desenvolvido pela empresa que se colocou como parceira da 49 

comunidade. Em relação ao comentário do Dilvo sobre a balneabilidade da Praia Bom Abrigo, 50 

Vinicius enfatizou a importância de prever a medição da qualidade da água, salientando que 51 

estes não são os resultados finais, por ser um processo contínuo. Sara enfatizou que, após o 52 

Programa Floripa Se Liga na Rede, entra o Grupo Sanear para realizar as fiscalizações. João 53 

Henrique Pereira afirmou que o Programa é voltado para a regularização dos imóveis, sendo 54 

este trabalho minucioso e de longo prazo. Na oportunidade, destacou que o Programa 55 

perpassa três etapas: 1) Eventos regionais com a empresa contratada; 2) Grupo Sanear e 56 

intimação/autuações dos órgãos responsáveis; 3) Ministério Público. Dilvo comentou que em 57 

Canasvieiras haverá engordamento de praia. Sara salientou que o Grupo Sanear pode 58 

intensificar a fiscalização no Bairro de Canasvieiras. João Henrique Pereira complementou 59 

dizendo que a bacia que contribui para a praia de Canasvieiras possui trechos sem cobertura 60 

de rede de esgoto o que influencia na qualidade da água. Eugênio parabenizou a equipe pelo 61 

empenho e resultado obtido. Enfatizou que não adianta somente passar a rede de esgoto sem 62 

envolver e mobilizar os moradores. É fundamental a conscientização dos moradores, 63 

salientando os benefícios da regularização. Andréia disse que toda obra da CASAN é 64 

antecedida pela educação ambiental.  Priscilla se manifestou dizendo que a maior parte das 65 

irregularidades é relacionada a problemas com a caixa de gordura. Salientou que o Programa 66 
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Floripa Se Liga na Rede tem cunho educativo e num segundo momento fiscalizador. Priscilla 67 

citou o problema de rede implantada em lugares que ainda não tem tratamento. Finalizando 68 

esta pauta, Sara agradeceu ao Vinicius pela apresentação e informou que o novo contrato que 69 

está sendo licitado será mais robusto com mais equipes. Na sequência, Andréia informou que 70 

o Instituto do Meio Ambiente (IMA) agendou a Audiência Pública sobre o Emissário Submarino 71 

do Sul da Ilha para o dia 10 de setembro, às 19 horas. Ao que Eugênio disse que a 72 

comunidade ainda tem dúvidas. Na oportunidade, fez a leitura do documento encaminhado ao 73 

Ministério Público (ver anexo). Quanto à concepção geral de esgoto, João Henrique Pereira 74 

disse que a Prefeitura está providenciando a resposta, porém solicitou ao Ministério Público 75 

maior prazo e agendou reunião da comissão para concluir os trabalhos. Em relação ao período 76 

de estiagem, Dilvo falou da sua indignação sobre o problema da falta de água, dizendo que a 77 

CASAN não faz os investimentos necessários. Pery esclareceu que atualmente a região está 78 

no menor índice de água dos últimos dez anos. Para tanto, foram instaladas novas captações 79 

e serão investidos vinte e seis milhões de reais no Rio Cubatão para ampliar as formas de 80 

captação. Telma convidou os membros do Conselho de Saneamento para participarem da 81 

Plenária Final da 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, a ser realizada 82 

no dia 14 de setembro, das 8h30min às 12h30min em local a ser confirmado. Foi estabelecido 83 

que na próxima reunião será apresentada a minuta da Política Municipal de Resíduos Sólidos 84 

Urbanos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a 85 

presente ata. 86 

         87 



                                                       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 4 de 4 

88 

 89 


