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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 27.10.2022.  1 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas 2 

e oito minutos, no formato virtual, link: http://meet.google.com/gsx-reth-ndr, reuniu-3 

se o Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB. Presentes os seguintes 4 

conselheiros: Bruno Vieira Luiz (SMMA); Guilherme G. Pereira (FLORAM); 5 

Crisley Girola(PGM); Alcino Caldeira Neto (SMCAM); Iara Réus Magalhães 6 

(SMS); Carlos Gonçalves Gil (Vigilância Sanitária); Nathan Ferreira Piccoli 7 

(CASAN); Leandro Lino Freitas (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves e  Bruno Negri 8 

(Ass. de Moradores e Entidades Comunitárias); Sabrina Nunes Caetano Maestri 9 

(CREA/SC); Djan Porrua de Freitas e Jaison Luís de Souza (ABES/SC); Haneron 10 

Victor Marcos (SINTAEMA); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Kleber Almeida da 11 

Costa Silva (UFECO); Erick Roberto de Jesus Martins (COMCAP); Jose Paulo 12 

Vieira (SMTDDE); Jaqueline Gonçalves (Gabinete do Prefeito); Janaina G. Prazeres 13 

(SMI). Totalizando dezoito (18) instituições do Conselho representadas na reunião, 14 

perfazendo um total de vinte (20) conselheiros, sendo dezoito (18) titulares e dois (2) 15 

suplentes. Também participaram da reunião, Karina da Silva de Souza engenheira 16 

sanitarista e ambiental (SMMA/PMF), Daiana Bastezini (SMMA/PMF), técnicos 17 

concursados da SMMA e, a Secretária Executiva do COMSAB, Tânia da 18 

Silva Homem. A 19ª Reunião Ordinária Virtual do COMSAB foi conduzida pelo 19 

Senhor Bruno Vieira Luiz, por delegação do presidente Lucas Barros Arruda que 20 

se encontra em outro compromisso profissional. Bruno iniciou a reunião 21 

agradecendo a participação de todos, informou as justificativas de ausências dos 22 

conselheiros: Tatiana da Gama Cunha (Ent. Rel. ao Saneamento Básico, à 23 

Maricultura e ao Meio Ambiente); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Telma de 24 

Oliveira Pitta (SMDU); Fernando Cesar Demetri (ACIF); João Gaudêncio Neto 25 

(Gabinete do Prefeito), sendo homologadas pelos conselheiros presentes. Na 26 

sequência, como segundo item da pauta, Bruno colocou em apreciação a ATA 27 

REVISADA da 18ª Reunião Ordinária virtual realizada em 29/09/2022, a qual foi 28 

aprovada por unanimidade.  Ato contínuo, como terceiro item da pauta: 29 

“Apresentação dos instrumentos de planejamento para o setor de gestão de 30 

resíduos sólidos (implantados, em andamento e planejados)”, Bruno iniciou sua 31 
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fala, destacando sua alegria pela oportunidade de presidir a reunião e apresentar uma 32 

pauta em que trabalha há quatorze anos como engenheiro sanitarista da 33 

PMF/COMCAP, atualmente lotado na PMF/SMMA/SGRS/. Disse que se sente 34 

muito à vontade para falar do tema “Resíduos Sólidos”, e iniciou sua apresentação. 35 

Finda a apresentação, Bruno abriu a palavra aos presentes. Iara, cumprimentou a 36 

todos e parabenizou toda equipe que trabalha na gestão dos resíduos sólidos. Disse 37 

que é fiscal de vigilância em saúde e que nas fiscalizações têm observado o impacto 38 

positivo do apoio da COMCAP, especialmente no Sul da ilha, na questão da saúde. É 39 

evidente a diferença entre os locais com apoio da COMCAP e os locais onde não há 40 

atuação da COMCAP. Bruno Negri parabenizou pelos trabalhos e fez alguns 41 

questionamentos/sugestões, conforme: 1. Sugeriu a elaboração de um edital 42 

permanentemente aberto ou tomada de preços, onde as iniciativas que se apresentem 43 

mais baratas que o aterro, atendendo aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos 44 

no próprio edital, possam de imediato passar a receber e, havendo concorrência entre 45 

locais, que elas possam competir em termos de preço. Disse que atualmente além de 46 

cooperativas existem empresas também trabalhando nesse segmento e citou a coleta 47 

de orgânicos. 2. Com relação ao regime de preços, sugeriu deixar que o mercado 48 

regule os preços. Bruno (SMMA) esclareceu que com relação ao edital, o município 49 

precisa seguir as legislações específicas, todavia, não há limite para abertura de 50 

editais, podendo ser abertos quantos o município entenda adequado ou necessário. 51 

Por fim, Bruno esclareceu que na apresentação do quarto item da pauta esses 52 

assuntos serão mais detalhados. Eugênio parabenizou a equipe da COMCAP, 53 

destacou a importância da governança e perguntou sobre as metas Lixo Zero 54 

estabelecidas até 2030. Eugênio, manifestou preocupação com relação aos serviços 55 

terceirizados e as constantes reclamações advindas da população onde os serviços 56 

estão sendo realizados por empresas terceirizadas. Bruno esclareceu que com 57 

relação às metas “Lixo Zero” estabelecidas no Plano Municipal Integrado de 58 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entende que o Plano certamente passará por 59 

revisão e que todos os instrumentos implantados pelo município são justamente para 60 

o atingimento dessas metas. Com relação a terceirização, Bruno esclareceu que 61 
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trata-se de uma decisão política do chefe do executivo, todavia, existem instrumentos 62 

para acompanhamento e controle dos serviços prestados. Ato contínuo, Bruno 63 

passou a palavra para a engenheira Karina, para apresentação do quarto item da 64 

pauta “Resultados da Superintendência de Gestão de Resíduos Sólidos”. Karina, 65 

de posse da palavra cumprimentou os presentes, agradeceu ao convite e deu início a 66 

sua apresentação. Karina discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos pela 67 

Superintendência de Gestão de Resíduos Sólidos - SGRS para o atingimento das 68 

metas estabelecidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 69 

Finda sua apresentação, Karina se colocou à disposição para sanar eventuais 70 

dúvidas e passou a palavra ao presidente. Bruno agradeceu a engenheira Karina pela 71 

excelente apresentação, informou que o material das apresentações será 72 

encaminhado aos conselheiros pela secretaria do Comsab e, abriu a palavra para 73 

manifestações. Eugênio parabenizou pela apresentação, destacou que a competência 74 

da COMCAP é o resultado da consolidação de toda experiência   construída ao longo 75 

do tempo e entende que isso deva permanecer para o bem de toda a cidade. Eugênio 76 

salientou que a problemática do lixo passa pelo gerador, ou seja, a pessoa que gera os 77 

resíduos. Destacou a importância de promover a consciência ambiental do cidadão, e 78 

para tanto, investir em educação ambiental é primordial. Sugeriu que se pense em 79 

formas de valorizar o cidadão que tem consciência ambiental daquele que não tem. 80 

Uma forma talvez seja remunerando, às vezes, multando. Exemplificou as 81 

experiências do sul da ilha, onde faz parte, pessoas que fazem compostagem em suas 82 

residências. Por fim, entende fundamental o investimento maciço em educação 83 

ambiental, em especial, nas escolas. Bruno agradeceu Eugênio pelas colocações, 84 

disse que concorda também com incentivo financeiro/fiscal, que poderia ser na 85 

forma de desconto nas taxas para os cidadãos que tratam seus resíduos, a exemplo da 86 

compostagem nas residências, todavia, o grande desafio seria como implantar e 87 

como fiscalizar. Trata-se de um tema bastante complexo que precisa avançar e, nesse 88 

contexto, a educação ambiental tem papel fundamental. Kleber sugeriu que para a 89 

pauta “fiscalização” poderia se pensar nessa atribuição para as assistentes sociais, 90 

considerando que elas já fazem visitas às residências. Também destacou a 91 
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importância da comunicação, como campanhas de como tratar os resíduos, mutirão 92 

nas escolas e divulgação dos trabalhos. Bruno informou que está sendo implantado 93 

em parceria com a Secretaria de Educação o Projeto “Escolas Lixo Zero”.  Foi 94 

publicado edital para contratação de empresas para elaboração de Plano de 95 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para cada unidade escolar e paralelamente a 96 

isso, a empresa que vai operacionalizar o PGRS.  Bruno esclareceu que o projeto 97 

prevê o atendimento a 146 unidades escolares do município. Carlos Gil sugeriu que 98 

além desse trabalho dos resíduos que se pensasse fazer nas escolas a questão 99 

sanitária/esgoto. Concluído os debates, Bruno passou ao último item da pauta: 100 

Assuntos Gerais. Bruno informou que no dia seis (6) de outubro às 16 horas, na 101 

sede da SMMA, foi realizada a 1ª reunião da comissão instituída pela portaria n. 102 

003/COMSAB/2022 para auxiliar o município de Florianópolis no acompanhamento 103 

de estudos, projetos e ações para o assunto “Estudo das Alternativas de Disposição 104 

Final dos Sistemas de Esgotamento Sanitário” proveniente de Sistemas de 105 

Esgotamento Sanitário em Florianópolis e Região Metropolitana. Bruno disse que a 106 

reunião foi excelente. Na sequência, Bruno abriu a palavra aos presentes. Ninguém 107 

fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, Bruno agradeceu a participação de 108 

todos e encerrou a reunião às 15h55. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva Homem 109 

Secretária Executiva do COMSAB, e será submetida à apreciação e aprovação dos 110 

conselheiros para todos os efeitos legais. 111 

 112 
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