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    ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORD. VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 17/12/2020. 1 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, no formato 2 

virtual, link meet.google.com/gka-cfyc-mwm, participaram os seguintes membros do Conselho 3 

Municipal de Saneamento Básico - COMSAB: João Henrique Pereira (SMHS/SMI); Tânia Maas 4 

dos Anjos (Gab. Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta 5 

(SMDU); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Alcino Caldeira Neto (SMC); Carlos André Pincelli 6 

(VISA); Francisco Jose Guedes Pimentel e Nathan Ferreira Piccoli (CASAN); Breno Vilhalba 7 

Pamplona (IPUF); Fernando César Demetri (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique 8 

Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Carlos B. Leite e 9 

Fabiana Valois Thiesen (SINDUSCON), totalizando treze (13) instituições do Conselho 10 

representadas na reunião. Também participaram da reunião: Janaína Guesser Prazeres 11 

(Diretora de Saneamento/SMI); Alexandre Francisco Böck e Aline Sardá (SMI/SMHS/GS); 12 

Carlos Alberto Coutinho e Marcelo Seleme Matias (CASAN) e a secretária executiva do 13 

COMSAB Paulina Korc, totalizando vinte e dois (22) participantes. Justificaram ausência: 14 

Laudelino Bastos e Silva (SMHS/SMI); Cláudio Soares da Silveira (FLORAM); Priscilla Valler 15 

dos Santos e Iara Réus Magalhães (SMS); Aroldo João Costa (CREA/SC); Albertina da Silva de 16 

Souza e Sulimar Vargas Alves (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Tatiana da Gama 17 

Cunha e Fabiane A. Tasca Goerl (Ent. Relac. Ao San. Básico, Maricultura e Meio Ambiente). A 18 

4ª Reunião Extraordinária Virtual do COMSAB foi presidida pelo conselheiro João Henrique 19 

Quissak Pereira, com o apoio da Diretora de Saneamento Janaína Guesser Prazeres, 20 

designados pelo Presidente do COMSAB Laudelino Bastos e Silva, que justificou sua ausência. 21 

Inicialmente João Henrique Quissak agradeceu a participação dos conselheiros e, na 22 

sequência, passou a palavra à Paulina Korc para tratar sobre os serviços da secretaria 23 

executiva. Na oportunidade, Paulina disponibilizou aos conselheiros o calendário das reuniões 24 

ordinária para 2021. O Conselho aprovou o calendário com ressalva em relação a reunião de 25 

janeiro, que a sua realização ou não deverá ser definida pela Diretoria de Saneamento. Seguem 26 

as datas das reuniões ordinárias: 28 de janeiro (a definir); 25 de fevereiro; 25 de março; 29 de 27 

abril; 27 de maio; 24 de junho; 29 de julho; 26 de agosto; 30 de setembro; 28 de outubro; 25 de 28 

novembro e 08 de dezembro (quarta-feira). O horário das reuniões permaneceu das 14 às 16 29 

horas, na forma virtual ou presencial, de acordo as orientações do decreto municipal em relação 30 

a pandemia. Na sequência, Paulina repassou o Convite remetido pelo Fórum das Políticas 31 

Públicas que realizará reunião no dia 18 de dezembro, às 14 horas, no formato online. Informou 32 

que o Fórum está convidando os conselhos de direitos e suas respectivas secretarias 33 

executivas, para construir ações conjuntas visando a manutenção e ampliação da participação 34 
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dos conselheiros nesses importantes espaços de diálogo. Para tanto, Eugênio Luiz Gonçalves e 35 

Carlos Berenhauser Leite se dispuseram a participar. Encerrada a demanda da secretaria 36 

executiva e, conforme estabelecido na pauta, foi realizada a análise da revisão do Plano 37 

Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) apresentada na 3ª Reunião Ordinária 38 

Virtual do COMSAB realizada em 09/12/2020 e disponibilizada por E-mail. Inicialmente, Janaína 39 

G. Prazeres, Diretora de Saneamento, agradeceu a equipe técnica pelo compromisso e esmero 40 

com que trabalhou em relação ao PMISB e também aos demais colaboradores. A Diretora 41 

também agradeceu pelo apoio e contribuição dos conselheiros na revisão do PMISB e solicitou 42 

que considerassem o momento como um marco para uma revisão real e exequível. Enfatizou 43 

que a próxima revisão também será de quatro anos, embora que o marco regulatório permita 44 

que seja realizado em até dez anos. Janaína disse em 2021 a Diretoria pretende fazer ajustes e 45 

controle desse Plano e, em 2022, realizar a conferência para revisar a realidade de 2021. Em 46 

relação a análise remetida pelo conselheiro João Henrique Peixoto, Janaína disse que a equipe 47 

agradece as contribuições as quais foram acatadas e serão inseridas no texto da revisão. João 48 

Henrique Peixoto remeteu as seguintes contribuições: “Pg. 55 – É informada a vazão média 49 

captada no Rio Vargem do Braço em 2018 (1775,4 l/s). Solicito que essa informação seja 50 

atualizada com a inclusão do dado de 2019 que certamente deve estar disponível. Pg. 56 – É 51 

mencionada a ampliação da captação no Rio Cubatão sem nenhuma informação adicional. 52 

Solicito que seja incluída a data prevista para essa ampliação, a situação atual do projeto e o 53 

valor a ser investido. Pg. 75 – Incluir as novas medidas emergenciais adotadas pela CASAN 54 

para preservar a elevar o nível da Lagoa do Peri. Pg. 105 – Em relação à ampliação da ETE 55 

Insular com capacidade esgotada, mencionar em que estágio se encontra o projeto e quando o 56 

mesmo será concluído. Pg. 105 - Não vi nenhuma menção a “ETE” ou estação elevatória 57 

instalada na Beira Mar Norte e os resultados do seu funcionamento que foram bastante 58 

divulgados na mídia local. Pg. 112 - Gostaria que houvesse mais informação no item 9.1.6 na 59 

sobre a ampliação da ETE no João Paulo para atender Saco Grande, João Paulo, Monte Verde, 60 

Cacupé e Santo Antônio. Na verdade trata-se mais de uma nova ETE do que uma ampliação. 61 

Há uma carência de informações quanto ao prazo de conclusão, estágio atual e investimento a 62 

ser feito. Pg. 125 – Mencionar os Bairros onde o FSLNR já atuou desde o seu início e os 63 

resultados obtidos já que faz menção ao momento atual no Norte da Ilha. Pg. 128 – Informar os 64 

resultados até o momento da ação Trato pelo Capivari iniciada em Dez/2019 e que completa um 65 

ano de funcionamento”. Em relação a Unidade de Recuperação Ambiental (URA) Francisco 66 

Pimentel informou que tem sido divulgado sobre a balneabilidade, porém houve muitos outros 67 

resultados, exemplificando que das 36 coletas realizadas nos três pontos, desde que o Instituto 68 
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do Meio Ambiente (IMA) retomou a medição em setembro, em 16 delas o índice esteve abaixo 69 

de 800 Escherichia coli/100 mililitros, mostrando que há sim uma efetiva recuperação ambiental 70 

da área. Destacou ainda que, 15 das medições foram feitas em dias de chuva, fraca ou 71 

moderada, fator de grande influência na balneabilidade das praias. Em relação ao volume de 72 

esgoto, foram mais de 3 bilhões e 620 milhões de litros de esgoto sem tratamento que deixaram 73 

de escorrer para a Baía Norte desde que a URA foi instalada em março de 2019, sem contar a 74 

enorme quantidade de resíduos sólidos (lixo), que são retirados diariamente das grades das 75 

unidades de bombeamento e na própria URA que antes eram despejados nas baías. São 76 

números oficiais medidos pela unidade de tratamento até o início do mês de dezembro/2020. 77 

Pimentel esclareceu que, para o IMA, precisa ter cinco coletas positivas para aprovar a área 78 

como própria para balneabilidade. Também citou positivamente a mudança na cor da água, o 79 

odor, dentre outros benefícios ambientais. Janaína disse que a URA não tem por objetivo filtrar 80 

a água do mar, mas sim deixar de poluir o mesmo. Pablo se manifestou dizendo que o 81 

sentimento perceptível em algumas pessoas é “resultado motivado por algumas falas muito 82 

fantasiosas, de pessoas que a gente parou para ouvir pois estavam no comando da situação, 83 

em relação a balneabilidade”. Enfatizou que quem vai à mídia, precisa depurar um pouco essas 84 

colocações e ser mais realista, ouvindo os assessores e técnicos, principalmente. João Peixoto 85 

solicitou que seja disponibilizada a quantidade de esgoto tratada por segundo. Eugênio 86 

salientou a importância de identificar esses números por residência, refletindo quantas 87 

residências deveriam fazer seu tratamento de esgoto, no entanto, estão canalizados para o mar. 88 

São dados importantes a serem analisados para tirar algumas conclusões. O grande problema 89 

está no quantitativo existente de ligações irregulares, concluiu Eugênio. Em relação a 90 

ampliação da ETE no João Paulo para atender Saco Grande, João Paulo, Monte Verde, Cacupé 91 

e Santo Antônio, Aline esclareceu que a CASAN está aguardando a autorização da Prefeitura 92 

para iniciar as obras. O prazo de conclusão é de mil e vinte dias (quase três anos), com 93 

investimento orçado em cento e três milhões, setecentos e seis mil, duzentos e oitenta e um 94 

reais e cinquenta e um centavos. Janaína disse que há uns vinte dias houve reunião da 95 

Diretoria de Saneamento junto à engenharia da CASAN, pois a Prefeitura está criando uma 96 

dinâmica de acompanhamento na execução das obras da CASAN. Já está sendo concluída a 97 

entrega dos projetos para estar encaminhando a autorização. O conselheiro Fernando 98 

enfatizou que as informações precisam ser divulgadas, perpassando as mídias, para que haja 99 

conscientização e educação com relação ao tratamento dado ao resíduo sólido, esgoto, dentre 100 

outros. Disse ainda que as informações sobre a URA, Lagoa do Peri, tratamento de rios, 101 

precisam estar maciçamente na mídia, porque a população faz parte da solução, concluiu 102 
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Fernando. Pablo manifestou questões relevantes em relação aos próximos passos, indagando 103 

qual metodologia será utilizada na consulta pública e sugerindo que na primeira reunião de 2021 104 

esta seja esclarecida ao COMSAB. O Conselho estando ciente da forma como serão colhidas 105 

as considerações, pode auxiliar os munícipes a se manifestarem em relação ao documento. 106 

Para tanto, Janaína informou que já foi remetido ofício à Procuradoria Geral do Município 107 

(PGM) solicitando orientação jurídica quanto à possibilidade de realizar consulta pública, 108 

considerando a impossibilidade de realizar audiência pública por conta da pandemia. No mesmo 109 

documento foi solicitado o período (tempo) que a consulta pública precisa estar aberta. A 110 

Diretora enfatizou que a intenção é realizar uma ampla divulgação da consulta pública, caso a 111 

PGM aprove. Quanto as contribuições dos conselheiros, Pablo avaliou a impossibilidade de 112 

analisar o documento de revisão em apenas uma semana, solicitando que haja um canal 113 

específico entre os conselheiros e a Diretoria de Saneamento. Acatando a solicitação do Pablo, 114 

Janaína disse que, durante a consulta pública, os conselheiros poderão remeter suas 115 

contribuições, dúvidas, reclamações, questionamentos, etc. no E-mail do COMSAB 116 

conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com. Pablo destacou que, na presente reunião, o 117 

Conselho está dando anuência à Diretoria de Saneamento colocar o documento de revisão do 118 

PMISB em consulta pública. Durante a consulta pública, avaliou que será bem mais efetivo que 119 

o Conselho tenha um canal direto com a Diretoria de Saneamento. Conselheiro Pablo também 120 

indagou como serão validadas/aceitas ou não as contribuições que serão apresentadas na 121 

consulta pública, considerando que poderão surgir contribuições antagônicas. Na oportunidade, 122 

enfatizou que os dados constantes no documento, em relação ao esgotamento sanitário, são do 123 

SNIS porém, na sua avaliação, deveriam constar dados da FECAM e do Atlas Esgotos (ANA). 124 

João Quissak esclareceu que foi utilizado um produto da II Conferência de 2018 que, enquanto 125 

equipe técnica juntamente com os prestadores de serviços, se baseou para fazer a revisão final 126 

junto com as proposições das duas conferências. Outra questão apontada é a necessidade da 127 

revisão da equipe técnica, justificando as não inclusões. Pablo salientou que no início do 128 

documento precisa estar mais explícito que já foram realizadas amplas discussões com a 129 

sociedade em 2015 e 2018, nas conferências municipais. João Peixoto indagou se o Conselho 130 

terá acesso às considerações apontadas pela sociedade e, na oportunidade, corroborou com a 131 

preocupação do Pablo em relação a metodologia a ser utilizada na aceitação ou não das 132 

contribuições. Em relação a forma de avaliar as contribuições da sociedade, Janaína disse que 133 

não vê outra forma a não ser a técnica exequível, precisa ter informação técnica e as questões 134 

financeiras terão que estar associadas. Pablo reiterou sua indagação em relação a previsão do 135 

cronograma idealizado e se, após a consulta pública, o documento será ou não submetido à 136 
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análise e aprovação da Câmara de Vereadores. Em relação ao cronograma, Janaína informou 137 

que está aguardando o parecer jurídico da PGM estabelecendo o tempo que a consulta pública 138 

precisa estar disponível. Com base no parecer da PGM, será também definido o cronograma 139 

para conclusão final do documento. Em relação à Câmara de Vereadores, Janaína afirmou que 140 

o documento terá que ser remetido à apreciação da Casa Legislativa porque o anexo é parte da 141 

Lei e na normativa não consta que poderá ser regulado por meio de decreto. Pablo se 142 

manifestou salientando que seria estratégico, se a Prefeitura deixasse o documento concluído 143 

até o final do primeiro semestre e se fosse possível realizar encontros presenciais, seria um 144 

excelente motivo para realizar uma Conferência Municipal de Saneamento Básico com 145 

aprovação da revisão do PMISB. No entanto, Janaína disse que pretende realizar reuniões 146 

mais amplas de debate já com essa revisão aprovada, justificando que foram realizadas duas 147 

conferências e a revisão vem se estendendo há muito tempo. Disse ainda que pretende concluir 148 

esta revisão para iniciar uma nova etapa. Pablo enfatizou que seria importante o Conselho estar 149 

presente na Casa Legislativa no dia da votação da revisão do Plano. Em relação à morosidade 150 

da Câmara de Vereadores, Márcio lembrou que o PMISB demorou dois anos até ser aprovado 151 

pelos vereadores, sendo que não houve nenhuma alteração. Na sequência, Eugênio fez 152 

algumas ponderações em relação a revisão do PMISB: 1) É importante lembrar o que consta no 153 

contrato com a concessionária para ter conhecimento das complexidades que precisamos 154 

enfrentar em relação à proposta. Leu e comentou os itens 7.1 e 1.3, salientando que o anexo 5, 155 

que é o PMISB, tem quatro ferramentas importantes, sendo uma delas os indicadores. Eugênio 156 

também abordou sobre o que consta no Plano em relação as obrigações da ARESC e da 157 

concessionária, bem como sobre a progressividade da qualidade da água e do esgoto. 158 

Enfatizou ainda a necessidade de discutir sobre: salubridade ambiental; controle financeiro 159 

avaliando cada meta e cada ação com os devidos valores financeiros corrigidos a partir de 160 

2013. O mesmo deveria ser feito em relação à COMCAP, segundo o conselheiro Eugênio. 161 

Outra questão abordada é sobre a drenagem municipal, informando o custo e o investimento, 162 

necessitando um mapeamento financeiro da drenagem. Na avaliação da Janaína, as 163 

colocações do Eugênio se referiam ao contrato de programa. Ao que Eugênio discordou. Na 164 

oportunidade, Janaína reiterou o convite do Presidente Laudelino para o conselheiro Eugênio e 165 

os demais conselheiros que quiserem, que se dirijam à Superintendência de Habitação e 166 

Saneamento para conversar sobre. Enfatizou que o Laudelino, com as informações que tem da 167 

Prefeitura e por ter sido Diretor Financeiro da CASAN, pode explicar e esclarecer como funciona 168 

o financeiro de uma estatal. Janaína disse ainda que, em relação aos investimentos que estão 169 

inseridos nesta revisão, os dados estão na planilha de investimentos e metas, constando os 170 
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valores, de que forma e em que tempo. Eugênio enfatizou que o PMISB também faz parte do 171 

contrato. Janaína esclareceu que o Plano antecede o contrato, portanto, primeiramente se 172 

revisa o Plano e depois isso será tratado com a CASAN. Para concluir, Eugênio disse que tudo 173 

isso já foi realizado em 2013, foram feitos os cálculos, o alinhamento, entre CASAN, COMCAP, 174 

Prefeitura, porém os controles não foram observados. Expôs sua preocupação para que daqui a 175 

dez anos, quando encerrar o contrato, não estejamos da mesma forma. É preciso melhor a 176 

forma de controlar a área financeira e os indicadores na operacionalização do Plano aprovado. 177 

Afirmou que não se pode aprovar a revisão apenas para cumprir a lei, pois, na sua opinião, o 178 

PMISB não foi cumprido da forma que deveria. Na oportunidade, Eugênio fez um apelo, nesta 179 

nova etapa, que a Prefeitura tenha uma estrutura adequada para poder acompanhar, tanto o 180 

contrato da CASAN, como as outras dimensões também, pois a atual estrutura do saneamento 181 

não tem condições de cumprir seu papel constante no contrato. Janaína disse que tudo o que 182 

está feito atualmente, está estruturando para, no futuro, funcionar. Enfatizou que está melhor 183 

colocado nas metas a questão da transparência, requerimento de relatórios, divulgação no site 184 

em local exclusivo do Município, porém o Município precisa fazer esse passo a passo, iniciando 185 

pela reestruturação da equipe. A Diretora relatou que quando chegou na Diretoria de 186 

Saneamento, em agosto/2020, tinha quatro pessoas, porém atualmente foi ampliada para nove 187 

integrantes. Em relação à preocupação explanada pelo Eugênio, Pablo disse que o documento 188 

de revisão evoluiu, exemplificando a inserção da previsão financeira para a dimensão de água e 189 

esgoto da operadora, também tem a previsão de custo do estudo que a Prefeitura está fazendo 190 

de concepção de drenagem, dentre outras. Disse ainda que no final do documento, a equipe 191 

propõe o quanto o Município precisa ser capacitado de técnicos, aumentando o quadro técnico, 192 

inclusive expondo valores de salário e de remuneração de cargo de chefia, mostrando o quanto 193 

quer ampliar. Pablo concluiu sua fala enfatizando a importância do tempo para análise do 194 

documento pois, cada olhar técnico trará informações importantes. Em relação às falas do 195 

conselheiro Eugênio, João Peixoto indagou se a CASAN já disponibiliza ou tem previsão de 196 

disponibilizar as informações do custo do serviço, o desempenho da empresa, o valor do 197 

investimento, dentre outras informações, por Município, tipo uma ‘Conta Florianópolis’, 198 

considerando que a Companhia é estadual. Em relação às despesas e investimentos, Carlos 199 

Coutinho da CASAN informou que a Companhia informa anualmente a todos os municípios que 200 

ela tem contrato de programa em Santa Catarina, encaminhando às agências reguladoras, o 201 

relatório das receitas, das despesas e dos investimentos realizados em cada Município. Os 202 

números da CASAN atualmente são por município e também por sistema, que é o caso de 203 

Florianópolis que faz parte do sistema integrado, onde o valor é rateado entre os municípios. 204 
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Salientou a importância de integrar mais a ARESC junto ao Conselho, melhorando a gestão do 205 

contrato. Ao que Janaína complementou que no site da ARESC estão disponibilizadas todas as 206 

informações fornecidas pela CASAN e citadas pelo Coutinho. Disse ainda que o planejamento 207 

financeiro constante no documento da revisão foi concluído em dezembro de 2020 sendo, 208 

portanto, atual e real. Janaína relatou ainda que a Diretoria de Saneamento, juntamente com a 209 

Superintendência, está criando novas rotinas como o acompanhamento de obras, visitando os 210 

locais de obras e recebendo relatórios trimestrais, como projeto piloto será a obra do Saco 211 

Grande. Ainda em relação às colocações do Eugênio, Pablo exemplificou que na planilha 212 

disponibilizada está previsto para o sistema de esgoto, no ano de 2021, um investimento do 213 

sistema de esgoto no valor de duzentos e cinquenta e nove milhões. Sendo assim, conforme as 214 

colocações do Eugênio, cabe no final de 2021, ter o relatório para verificar o quanto desse 215 

investimento foi aplicado naquela previsão. É isso que o Conselho precisa receber de 216 

informações da agência reguladora, por meio de reunião do COMSAB ao final do ano. Eugênio 217 

disse que toda a cidade está crescendo e, por isso, na Conferência, foi defendido o vínculo do 218 

Plano Diretor com o saneamento, pois planejar para dez anos não tem como efetivar, até para 219 

cinco anos será difícil, se continuar essa forma de ocupação da cidade. Segundo Eugênio, está 220 

na hora do Município harmonizar a ocupação, caso contrário, esses investimentos da 221 

concessionária não obterão o resultado desejado. Finalizando esta pauta, Janaína disse que 222 

informará aos conselheiros o passo a passo em relação à revisão do PMISB e indagou se os 223 

conselheiros estão de acordo que o documento de revisão do PMISB seja levado à consulta 224 

pública, ao que os conselheiros se manifestaram favoráveis ao encaminhamento. Nada mais 225 

havendo a tratar, João Henrique Quissak Pereira encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi 226 

a presente ata. 227 
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