
                                                       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 1 de 4 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 26/09/2019. 1 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e vinte 2 

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

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

Básico - COMSAB: Fábio Ritzmann e João Henrique de S. Q. Pereira (SMHS/SMI); Tânia 5 

Maas dos Anjos (Gab. Prefeito); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Márcio Ishihara Furtado 6 

(SMO/SMI); Rudnei do Amaral (SMTTDE); Flávio G. dos Santos Filho (SMC); Iara Réus 7 

Magalhães (SMS);  Carlos André Pincelli (VISA); Ulisses Laureano Bianchini e Karina da Silva 8 

de Souza (COMCAP); André Luiz Montagna da Rosa (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João 9 

Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO);  10 

Djan Porrua de Freitas (ABES); Odilon Fernandes Roman (CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino 11 

(UFSC): Rodger Fernandes (SINTAEMA); Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas 12 

ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON),  13 

totalizando dezoito (18) instituições do Conselho representadas na reunião. Estiveram também 14 

presentes na reunião: Alexandre F. Böck e Marília D. Schmitz (DIRSAN/SMI); Carlos  15 

(AMONC); Antonio Mello (Gab. Vereador Marquito)  e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), 16 

somando um total de vinte e sete (27) pessoas presentes. O Presidente do Conselho Engº. 17 

Fábio Ritzmann presidiu a reunião, Inicialmente agradeceu a presença de todos E anunciou os 18 

novos conselheiros, sendo: Rodger Fernandes e Leonardo Lacerda da Silva (SINTAEMA) e 19 

Fabiana Valois Thiesen (SINDUSCON), dando-lhes boas vindas. Na sequência, submeteu à 20 

homologação as justificativas de ausência dos conselheiros: Cláudio Soares da Silveira e 21 

Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Marcos Roberto 22 

Leal (SMSP); Pery Fernando Fornari Filho e Andreia Senna Soares Trennepohl (CASAN); 23 

Felipe Paulo de Oliveira e Jardel Farias (IPUF); Aroldo João Costa (CREA/SC); Flávio Rubens 24 

Lapolli (UFSC); Marcel Vieira de Souza e Luiz Daniel Bento (PROCON Municipal), sendo 25 

acatadas. De acordo com a pauta, Fábio colocou em apreciação as atas das reuniões 26 

ordinárias realizadas nos dias 27 de junho, 25 de julho e 29 de agosto, sendo aprovadas pela 27 

maioria dos conselheiros e uma abstenção. A Secretária do Conselho Paulina Korc justificou 28 

o atraso no encaminhamento das atas por conta das demandas da 1ª Conferência Municipal 29 

de Habitação de Interesse Social, considerando ser também Secretária do Conselho Municipal 30 

de Habitação de Interesse Social. Na oportunidade, Paulina agradeceu aos técnicos da 31 

Diretoria de Saneamento Alexandre, João Henrique e Márcio pela colaboração na elaboração 32 

das atas. De acordo com a pauta, Alexandre Francisco Böck, geógrafo, apresentou a Minuta 33 



                                                       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 2 de 4 

do Projeto de Lei da Política Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos - PMRSU. Enfatizou que 34 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos é instrumento de implementação dessa 35 

política municipal. No decorrer da apresentação Alexandre citou a metodologia utilizada para 36 

a elaboração do PMRSU e discorreu sobre a estrutura da referida minuta. Enalteceu as 37 

contribuições da equipe que elaborou o documento, enfatizando a Engº. Flávia Vieira 38 

Guimarães Orofino (COMCAP) e Engº. Elsom Bertoldo dos Passos (Diretoria de Saneamento), 39 

ora aposentados. No decorrer da apresentação da minuta, Alexandre enfatizou os artigos de 40 

maior relevância na Política de Resíduos Sólidos Urbanos e esclareceu dúvidas de alguns 41 

conselheiros. Pablo sugeriu que algumas medidas constantes nesta minuta deveriam também 42 

ser aplicadas as outras dimensões do saneamento, como por exemplo, as inclusões de 43 

proposições eleitas nas duas Conferências Municipais de Saneamento já realizadas. Disse 44 

ainda que a avaliação do Conselho de Saneamento deveria ser antecedida pelo parecer 45 

jurídico sobre a minuta. Albertina salientou que o COMSAB deveria promover uma audiência 46 

pública para discussão da PMRSU. Em relação às multas, na avaliação de João Henrique 47 

Pereira, o recurso deveria ser destinado ao Fundo Municipal de Saneamento Básico. Eugênio 48 

ressaltou o ótimo trabalho realizado pela Comissão da Política Municipal de Resíduos Sólidos 49 

Urbanos de Florianópolis, coordenado pelo Alexandre.  Aprendeu muito durante o período das 50 

reuniões, além de observar a capacidade e o potencial dos servidores da COMCAP e da 51 

Superintendência de Saneamento. Ressaltou que a minuta apresentada não é um produto 52 

pronto e acabado, obviamente necessitando revisões. Enfatizou que a COMCAP deve ter 53 

plano de contingência, assim como deve melhorar a comunicação entre a COMCAP e seus 54 

usuários, e que estas questões vão estar contempladas quando da inserção desse serviço, por 55 

meio de Contrato de Concessão, com a da Agência Reguladora. O trabalho desenvolvido pelo 56 

Alexandre na condução da proposição foi muito importante para o sucesso do trabalho 57 

apresentado pela equipe, além do conhecimento, demonstrou ter relacionamento entre os 58 

diversos órgãos da Prefeitura, agilizando o trabalho. Durante este período, foi possível 59 

identificar o envolvimento e conhecimento dos técnicos da Prefeitura. Parabenizou o trabalho 60 

da equipe, como COMCAP e FLORAM. Portanto, avaliou positivamente a participação na 61 

elaboração do projeto de lei em pauta e destacou a importância das proposições da 62 

Conferência estarem contempladas no documento apresentado. Não havendo tempo hábil 63 

para esclarecimentos, os conselheiros deliberaram pela continuidade desta pauta na próxima 64 

reunião ordinária. Na sequência foram dados os informes: 1) Fábio cientificou os conselheiros 65 

sobre o recebimento da Carta emitida pela Rede Ambiental Comunitária do Rio Vermelho, que 66 
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será encaminhada por email a todos os conselheiros. 2) Eugênio informou que permanece 67 

aguardando resposta do documento protocolado no Gabinete do Prefeito. Também ressaltou a 68 

necessidade urgente da profissionalização do saneamento básico em Florianópolis, haja vista 69 

que temos um contrato vinculado a um Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, 70 

definindo metas e ações, com prazos estipulados para serem efetivados e que o cidadão não 71 

tem noção de como estão sendo executados e aplicados estes recursos junto às respectivas 72 

metas.  Exemplificou a inexistência de relatórios gerenciais anuais, conforme a Lei 9400/2013, 73 

assim como conferências municipais, fora dos prazos legais, concluiu pela necessidade da 74 

profissionalização do saneamento básico, dando mais transparência às informações, com 75 

publicações de dados e todos os referenciais a saneamento para população. Citou também 76 

que os dados apresentados pela CASAN na última reunião, dão conta que a mesma auferiu 1 77 

bilhão e quinhentos milhões de reais de 2012 a 2108, a título de receitas do sistema, e que 78 

haveria ainda superávit que deveria ser investido no abastecimento de água e de esgotamento 79 

sanitário em Florianópolis. Eugênio concluiu que na matriz de responsabilidade no Plano 80 

Municipal Integrado de Saneamento Básico a Prefeitura não está cumprindo a sua parte, no 81 

âmbito do planejamento do sistema de saneamento de Florianópolis, bem como quanto a 82 

drenagem e resíduos sólidos.  3) Os conselheiros foram informados que o Conselho Municipal 83 

de Saúde em sua reunião deliberou pela realização de reunião ampliada com o Conselho 84 

Municipal de Saneamento Básico e o Conselho Municipal de Meio Ambiente para tratar sobre 85 

o Sistema de Disposição Oceânica (SDO). Houve indagação sobre o objetivo da referida 86 

reunião, considerando que este assunto já foi pauta do Conselho de Saneamento, não sendo 87 

consensuada a questão. Pablo disse que seria importante ter clareza do posicionamento de 88 

cada Conselho Municipal sobre o emissário submarino. Enfatizou que o papel do Conselho é 89 

dar voz à sociedade. Eugênio salientou que antes de discutir o SDO, o Conselho precisa 90 

tomar conhecimento e discutir a concepção geral do esgotamento sanitário. Eugênio concluiu 91 

que SDO é uma ação isolada, desvinculada do estudo geral, e, por conseguinte o trabalho não 92 

será representativo. Ressaltou a necessidade de contratar uma empresa isenta para prover 93 

este estudo geral, como está na meta, havendo recursos disponíveis para a consecução desta 94 

meta no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. Ao que o Conselho foi informado 95 

que a elaboração do documento está em fase conclusiva, aguardando posicionamento/parecer 96 

da CASAN em relação ao mesmo. Pablo questionou as pautas das reuniões do COMSAB, 97 

destacando que deveriam estar pautados tópicos da Lei e do Plano constantes na Carta da II 98 

Conferência Municipal de Saneamento Básico para discutir as demandas da Conferência para 99 
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transformá-las em lei. Nada mais havendo a tratar a reunião, Fábio Ritzmann encerrou a 100 

reunião e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 101 

 102 


