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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO  08 DE MARÇO DE 2022 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e nove 1 

minutos, no formato virtual, link: http://meet.google.com/kzc-zrmi-cgt, reuniu-se o 2 

COMSAB Conselho Municipal de Saneamento Básico, na qual estavam presentes os 3 

seguintes Conselheiros: Laudelino de Bastos e Silva (SMMA); Kelly Cristinne F. dos 4 

Santos (Gabinete do Prefeito); Guilherme G. Pereira (FLORAM); Alcino Caldeira 5 

Neto (SMCAM); Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Wilson 6 

R. Cancian Lopes (COMCAP/Titular); Erick Roberto de Jesus Martins ( COMCAP/ 7 

Suplente); Eugênio L. Gonçalves (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da S. de Souza 8 

(UFECO); Djan P. de Freitas (Titular), Jaison Luís de Souza (Suplente) (ABES/SC); 9 

Tatiana da Gama Cunha (Titular), Fabiane A. Tasca Goerl (Suplente) - (Ent. Relac. ao 10 

San. Básico, Maricultura e Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Pablo 11 

Heleno Sezerino (UFSC); Francisco José Guedes Pimentel (CASAN); Leonardo 12 

Lacerda da Silva (SINTAEMA), totalizando (15) instituições do Conselho 13 

representadas na reunião, perfazendo um total de dezoito (18) Conselheiros. Também 14 

participaram da reunião: Ana Laura Souza e João Henrique Pereira (SMMA) e, as 15 

secretárias executivas do COMSAB Tânia da Silva Homem e Paulina Korc, 16 

completando vinte e dois (22) participantes. A 9ª Reunião Extraordinária Virtual do 17 

COMSAB foi conduzida pelo presidente em exercício, Laudelino de Bastos e Silva 18 

que iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e solicitou à Tânia, 19 

secretária do Conselho, que justificasse a ausência dos conselheiros: Fernando César 20 

Demetri (ACIF /titular) e Janaína Guesser Prazeres (SMI /titular). Na sequência, como 21 

segundo item de pauta, o Sr. Laudelino solicitou aos participantes, membros do 22 

Conselho, que desejarem compor as Oficinas Públicas de elaboração do Plano Diretor 23 

de Florianópolis, que informem à secretaria do COMSAB (pelo chat/ whatsApp ou e-24 

mail), até às 17h, os seguintes dados: Nome completo; Formação (Opcional); 25 

Entidade que representa; Região de interesse; Telefone e E-mail para contato. Sr. 26 

Laudelino esclareceu que as Oficinas Técnicas já estão ocorrendo, motivo pelo qual, 27 

agendou esta reunião extraordinária para agilizar a inscrição dos membros 28 

interessados nas oficinas Públicas. Ato contínuo, Sr. Laudelino apresentou o terceiro 29 

item da pauta, “Proposta de pautas das Reuniões Ordinárias do COMSAB, para o ano 30 

de 2022”. Enfatizou que, a proposta foi encaminhada junto à convocação para 31 

conhecimento prévio, sendo a ideia organizar a pauta dos assuntos a serem tratados 32 

nas reuniões ordinárias do COMSAB no ano de 2022 e, havendo assuntos não 33 

previstos nesta proposta de pauta a ser submetida à aprovação na reunião de hoje, 34 

poderá ser incluído em reuniões extraordinárias. Esclareceu que a pauta do dia 24 de 35 

fevereiro foi encaminhado pela presidência do Conselho, conforme:  Data 24/02/2022 36 

- Tema: - a) Apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor de Florianópolis, 37 

destacando os principais propostas/alterações e cronograma de trabalho, incluindo a 38 

atual abordagem para a área de saneamento básico e as alterações previstas; b) 39 

Apresentação da proposta de pautas das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de 40 

Saneamento Básico para o ano de 2022. Responsáveis pela apresentação: Secretaria 41 

de Mobilidade e Planejamento Urbano e SMMA. Sr. Laudelino esclareceu que o 42 
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item (a) da pauta já foi apresentado na reunião de fevereiro, ficando apenas o item (b) 43 

referente a aprovação da pauta para os demais meses do ano de 2022 a ser aprovado 44 

nesta reunião extraordinária (08/03). 31/03/2022 - Tema: - a) Panorama das ações 45 

(executadas e planejadas) referentes aos instrumentos de recursos hídricos para 46 

Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) do Cubatão e Ilha de Santa Catarina; b) 47 

Apresentação do status da tramitação/aprovação da revisão do Plano Municipal 48 

Integrado de Saneamento Básico na Câmara de Vereadores. Responsáveis pela 49 

apresentação: SDE/SMMA. Destacou que já houve a confirmação da SDE para a 50 

apresentação no dia 31/03, motivo pelo qual, gostaria de manter essa pauta. As 51 

demais, a partir do dia 28/04, poderão ser alteradas, caso entendam necessário, ou se 52 

aprovarem já serão oficializas como pauta oficial do COMSAB para o ano de 2022, 53 

sendo que qualquer assunto novo poderá ser inserido na pauta de dezembro, que ainda 54 

está em aberto, ou, através de reuniões extraordinárias. Sr. Laudelino deu 55 

prosseguimento a apresentação da pauta, conforme: 28/04/2022 - Tema: a) 56 

Apresentação da prestação de contas do Fundo Municipal de Saneamento Básico - 57 

exercício 2021; b) Apresentação do status das obras de saneamento básico 58 

(abastecimento de água e esgotamento sanitário) em execução pela CASAN. 59 

Responsáveis pela apresentação: SMI e CASAN; 26/05/2022 - Tema: a) 60 

Apresentação da minuta da Política Municipal de Drenagem e Manejo das Águas 61 

Pluviais Urbanas; b) Apresentação do status dos Programas de Fiscalização no 62 

município de Florianópolis (Trato Pelo Capivari, Trato Pela Lagoa, Floripa Se Liga 63 

Na Rede e Grupo SANEAR Floripa). Responsáveis pela apresentação: SMMA, 64 

CASAN, ECHOA; 30/06/2022 – Tema: a) Apresentação da minuta da Política 65 

Municipal de Esgotamento Sanitário; b) Apresentação do status do Estudo de 66 

Alternativas para Disposição Final dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de 67 

Florianópolis. Responsáveis pela apresentação: SMMA; 28/07/2022 - Tema: a) 68 

Apresentação dos resultados operacional/financeiro da concessão dos serviços 69 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Florianópolis, desde 70 

2012, vinculados ao Contrato de Programa firmado com a CASAN; b) Apresentação 71 

das considerações da ARESC sobre os resultados operacional/financeiro da concessão 72 

de Florianópolis, desde 2012, vinculados ao Contrato de Programa. Responsáveis pela 73 

apresentação: CASAN, SMMA, ARESC; 25/08/2022 – Tema: a) Apresentação da 74 

Proposta da Política Municipal de Abastecimento de Água; b) Apresentação do status 75 

do Estudo da Concepção Geral do Sistema de Abastecimento de Água de 76 

Florianópolis. Responsáveis pela apresentação: SMMA; 24/09/2022 – Tema: a) 77 

Apresentação dos instrumentos de planejamento para o setor de gestão de resíduos 78 

sólidos (implantados, em andamento e planejados). b) Apresentação dos resultados da 79 

Superintendência de Gestão de Resíduos Sólidos. Responsáveis pela apresentação: 80 

SMMA, MMA; 27/10/2022 – Tema: a) Apresentação dos instrumentos de 81 

planejamento para o setor de limpeza pública (implantados, em andamento e 82 

planejados). b) Apresentação dos Resultados da Superintendência de Manutenção e 83 

Limpeza urbana – SMI. Responsáveis pela apresentação: SMI; 24/11/2022 – Tema: - 84 

a) Apresentação dos resultados dos trabalhos de fiscalização da ARESC com relação à 85 

concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 86 

Florianópolis; b) Apresentação dos trabalhos de Regularização dos Sistemas 87 
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Alternativos. Responsáveis pela apresentação: ARESC, SMMA; 15/12/2022 – Tema: 88 

a ser definido. Após amplo debate, Sr. Laudelino colocou em votação a aprovação da 89 

pauta, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo, Sra. Tatiana da 90 

Gama Cunha, solicitou a palavra para sugerir apresentação do Sr. Robson Ventura da 91 

EPAGRI e Sr. Pedro da CIDASC para pauta de reunião extraordinária. Sr. Eugênio 92 

L. Gonçalves, discorreu sobre problemas na Lagoa do Peri, sugerindo uma reunião 93 

para tratar desse assunto. Sr. Laudelino propôs inserir em reunião extraordinária. 94 

Finalmente, nada mais havendo a tratar, o Sr. Laudelino agradeceu a presença de 95 

todos e encerrou a reunião às 14h35. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva Homem 96 

Secretária Executiva do COMSAB, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 97 

Conselheiros para todos os efeitos legais. 98 

 99 

 100 

mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com

