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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 29.09.2022.  1 

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

e dez minutos, no formato virtual, link: http://meet.google.com/xqj-tgof-dfo, reuniu-se 3 

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

conselheiros: Lucas Barros Arruda e Bruno Vieira Luiz (SMMA); Guilherme G. 5 

Pereira (FLORAM); Crisley Girola(PGM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Alcino 6 

Caldeira Neto (SMCAM); Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos Gonçalves Gil 7 

(Vigilância Sanitária); Francisco José Guedes Pimentel (CASAN); Leandro Lino 8 

Freitas (IPUF); Fernando Cesar Demetri (ACIF); Bruno Negri (Ass. de Moradores e 9 

Entidades Comunitárias); Sabrina Nunes Caetano Maestri (CREA/SC); Djan Porrua 10 

de Freitas e Jaison Luís de Souza (ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); 11 

Haneron Victor Marcos (SINTAEMA); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Sulimar 12 

Vargas Alves e Kleber Almeida da Costa Silva (UFECO). Totalizando dezessete (17) 13 

instituições do Conselho representadas na reunião, perfazendo um total de vinte (20) 14 

conselheiros, sendo dezessete (17) titulares e três (3) suplentes. Também participaram 15 

da reunião, Rodrigo Silva Maestri (CASAN), técnicos concursados da SMMA e, a 16 

Secretária Executiva do COMSAB, Tânia da Silva Homem. A 18ª Reunião Ordinária 17 

Virtual do COMSAB foi conduzida pelo presidente, Lucas Barros Arruda que 18 

iniciou a reunião agradecendo a participação de todos, informou as justificativas de 19 

ausências dos conselheiros: João Gaudêncio Neto e Jaqueline Gonçalves (Gabinete do 20 

Prefeito); Eugênio Luiz Gonçalves (Ass. Moradores e Ent. Comunitárias); Tatiana da 21 

Gama Cunha (Ent. Rel. ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); 22 

Erick Roberto de Jesus Martins (COMCAP), sendo homologadas pelos conselheiros 23 

presentes. Na sequência, como segundo item da pauta, Lucas colocou em apreciação 24 

a ATA REVISADA da 17ª Reunião Ordinária virtual realizada em 25/08/2022, a qual 25 

foi aprovada por unanimidade.  Ato contínuo, como terceiro item da pauta: 26 

“Apresentação informações complementares acerca dos resultados 27 

operacionais/financeiros da concessão dos serviços públicos de abastecimento de 28 

água e esgotamento sanitário de Florianópolis, desde 2012, vinculados ao 29 

Contrato de Programa firmado com a CASAN”. 2ª rodada da apresentação 30 

considerando as dúvidas apresentadas na última reunião do COMSAB. (Responsável 31 
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pela apresentação: CASAN). Lucas destacou que na última reunião do COMSAB foi 32 

estabelecido um prazo para que os conselheiros enviassem suas dúvidas com relação 33 

ao tema apresentado pela CASAN. A secretaria do COMSAB recebeu os 34 

questionamentos dos conselheiros Bruno Negri e Fernando Demetri e providenciou o 35 

envio à CASAN. Lucas informou que a CASAN formalizou as respostas através dos 36 

documentos: 1. Esclarecimentos ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de 37 

Florianópolis – COMSAB; 2. Anexo 1 - Situação Ativos e Investimentos de 38 

Florianópolis até Dez/2021; 3. Anexo 2. Serviços e materiais contratados para redução 39 

das perdas de água em Florianópolis. Os documentos foram enviados aos conselheiros 40 

por e-mail. Na sequência, Lucas passou a palavra ao representante da CASAN, Sr. 41 

Rodrigo Silva Maestri que discorreu sobre os questionamentos e respectivas respostas. 42 

Finda a apresentação, Lucas agradeceu ao técnico da CASAN e abriu a palavra aos 43 

presentes para uma rodada de avaliação. Após debate, seguido de novos 44 

questionamentos realizados pelos conselheiros, Lucas destacou que atualmente a 45 

SMMA está com dez (10) técnicos em seu quadro, trabalhando na gestão do contrato 46 

com a CASAN, aprimorando os trabalhos. Informou que com relação a lista de 47 

investimentos apresentada pela CASAN, o município já solicitou todos os contratos 48 

para avaliação. Lucas agradeceu mais uma vez a disponibilidade da CASAN em 49 

trazer as informações para o Conselho. Rodrigo agradeceu ao presidente pelo espaço, 50 

destacou que a CASAN busca ofertar seus serviços, prestando seu apoio a todos os 51 

municípios, do pequeno ao de maior porte, colocando-se à disposição para prestar 52 

esclarecimentos e informações ao Conselho sempre que necessário. Ato contínuo, 53 

Lucas passou ao quarto item da pauta: “Portaria n. 003/COMSAB/2022, publicada no 54 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis – DOEM, edição n. 3271 de 55 

02/09/2022, pág.14 – Comissão para auxiliar o município de Florianópolis no 56 

acompanhamento de estudos, projetos e ações para o assunto “Estudo das Alternativas 57 

de Disposição Final dos Sistemas de Esgotamento Sanitário” proveniente de Sistemas 58 

de Esgotamento Sanitário em Florianópolis e Região Metropolitana. Lucas fez uma 59 

breve contextualização sobre a motivação para a criação da comissão, seus objetivos, 60 

principais desafios e, na sequência, abriu a palavra aos presentes. Após amplo debate, 61 
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foi definida a primeira reunião da comissão da Portaria n. 003/COMSAB/2022 para o 62 

dia seis (6) de outubro às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal do Meio 63 

Ambiente – SMMA, rua 14 de Julho n. 375, Estreito, tendo como pauta a elaboração 64 

do plano de trabalho. Ato contínuo, como último item da pauta: Assuntos Gerais, 65 

Lucas abriu a palavra aos presentes. Ninguém fez uso da palavra. Nada mais havendo 66 

a tratar, Lucas agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15h58. Esta 67 

ata foi redigida por Tânia da Silva Homem Secretária Executiva do COMSAB, e será 68 

submetida à apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos legais. 69 

 70 

 71 
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