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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 28-07-2022. 1 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e 2 

dez minutos, no formato virtual, link: http://meet.google.com/mzq-dzjj-jbw, reuniu-se 3 

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

conselheiros: Lucas Barros Arruda e Bruno Vieira Luiz (SMMA); João Gaudêncio 5 

Neto (Gabinete do Prefeito); Guilherme G. Pereira (FLORAM); Crisley Girola(PGM); 6 

Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Alcino Caldeira Neto (SMCAM); Iara Réus 7 

Magalhaes (SMS); Cristovam Muniz Thiago (Vigilância Sanitária); Nathan Ferreira 8 

Piccoli (CASAN); Leandro Lino Freitas (IPUF); Rodrigo da Silva Vieira (ACIF); 9 

Bruno Negri (AMO LAGOA); Kleber Almeida da Costa Silva (UFECO); Djan Porrua 10 

de Freitas (ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino ( UFSC); Haneron Victor Marcos 11 

(SINTAEMA); Tatiana da Gama Cunha (AMASI); Carlos B. Leite (SINDUSCON). 12 

Totalizando dezoito (18) instituições do Conselho representadas na reunião, 13 

perfazendo um total de dezenove (19) conselheiros, sendo dezoito (18) titulares e um 14 

(1) suplente. Também participaram da reunião, Gabriel de Lyra Pessina (CASAN), 15 

técnicos concursados (SMMA) e, a Secretária Executiva do COMSAB, Tânia da 16 

Silva Homem. A 16ª Reunião Ordinária Virtual do COMSAB foi conduzida pelo 17 

presidente, Lucas Barros Arruda que iniciou a reunião agradecendo a participação 18 

de todos, informou a justificativa de ausência dos conselheiros: Sabrina Nunes 19 

Caetano Maestri e Marcell Karan (CREA/SC); Fernando Cesar Demetri (ACIF); 20 

Eugenio Luiz Gonçalves (ASS. MOR. ENT. COMUNITARIAS); Sulimar Vargas 21 

Alves (UFECO); Francisco Jose Guedes Pimentel (CASAN), sendo homologadas 22 

pelos conselheiros presentes. Na sequência, como segundo item da pauta, Lucas 23 

colocou em apreciação a ATA REVISADA da 15ª Reunião Ordinária virtual 24 

realizada em 30/06/2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Registra-se que a Sra. 25 

Sabrina Nunes Caetano Maestri (CASAN) manifestou-se pela aprovação da ata em 26 

resposta ao e-mail de convocação.  Ato contínuo, como terceiro item da pauta: 27 

Apresentação Minuta da Política Municipal de Esgotamento Sanitário: 28 

Responsável pela apresentação: SMMA. Lucas iniciou sua fala destacando tratar-se 29 

de uma segunda rodada de discussões acerca da minuta cuja primeira apresentação 30 

ocorreu na 15ª reunião do COMSAB realizada em 30.06.2022. Na oportunidade, a 31 
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minuta foi enviada aos membros do Conselho para estudo e contribuições. Lucas, 32 

destacou as contribuições recebidas dos conselheiros Pablo Heleno Sezerino, 33 

representante da UFSC, Leandro Lino Freitas (IPUF), Crisley Girola (PGM). Lucas, 34 

enfatizou que o município já dispõe de uma Política Municipal de Saneamento Básico 35 

(Lei n. 7474/2017) que atende aos quatro segmentos e, que atualmente a prefeitura 36 

vem trabalhando especificamente em cada setor do saneamento, sendo o resultado de 37 

um desses trabalhos a minuta ora apresentada. Prosseguiu discorrendo sobre a 38 

minuta.  Finda a apresentação, Lucas abriu a palavra aos presentes para manifestações 39 

e contribuições. Após amplo debate sobre o tema apresentado, sendo dirimidas 40 

dúvidas dos conselheiros e registrado diversas contribuições, foi deliberado um novo 41 

prazo de duas (2) semanas para que os membros do Conselho apresentem suas 42 

contribuições com relação a Minuta da Política Municipal de Esgotamento Sanitário. 43 

As contribuições deverão ser enviadas ao e-mail do COMSAB 44 

(Conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com), para fins de registro e 45 

encaminhamento a equipe técnica que está à frente desse trabalho na Secretaria 46 

Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Lucas informou que primeiramente as 47 

discussões estudos e contribuições acerca da minuta estão sendo apresentadas ao 48 

Conselho e, finalizada esta etapa, posteriormente será submetida formalmente à 49 

ARESC. Na sequência, Lucas convidou os técnicos da SMMA para um breve 50 

compartilhamento das experiências vivenciadas na construção do trabalho. Ato 51 

contínuo, como último item da pauta: Assuntos Gerais, Lucas, repassou os informes: 52 

1- Comitê de Bacias – CBH, coordenadora Isabel, geógrafa da Secretaria Municipal 53 

do Meio Ambiente (SMMA), liderou o processo tecnicamente. Lucas informou que 54 

foram realizadas três (3) reuniões da comissão, com deliberação dos rumos a serem 55 

seguidos e, está em fase final de preparação do ofício a ser encaminhado ao Conselho 56 

Estadual de Recursos Hídricos- CDE, com o objetivo de criar o Comitê de Bacias da 57 

Ilha de Santa Catarina. Esclareceu que os encaminhamentos foram todos articulados 58 

com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – SDE, 59 

visando a construção de um caminho viável e possível para a criação do comitê de 60 

bacias. Lucas, solicitou à secretária que após o encaminhamento do ofício à SDE, seja 61 
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disponibilizado cópia aos membros do Conselho para conhecimento. Lucas informou 62 

que o próximo passo da comissão será a realização de oficinas de mobilização e 63 

orientação das comunidades, sobre a importância dos comitês de bacias, preparando 64 

Florianópolis para ter seu próprio comitê. Finalizou esclarecendo que, foram estes, 65 

basicamente, os encaminhamentos da comissão, destacando a importância do 66 

compartilhamento com o Conselho por tratar-se de trabalho que surgiu dentro do 67 

Conselho de Saneamento.  Por fim, nada mais havendo a tratar, Lucas agradeceu a 68 

participação de todos, reforçou a solicitação para que os conselheiros enviem suas 69 

contribuições para a secretaria do Comsab (e-mail institucional) que todas serão muito 70 

bem vindas e encerrou a reunião às 15h15. Esta ata foi redigida por Tânia da Silva 71 

Homem Secretária Executiva do COMSAB, e será submetida à apreciação e 72 

aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 73 

 74 
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