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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 30/05/2019. 1 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze minutos, 2 

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

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico: João 4 

Henrique de S. Q. Pereira (SMHS/SMI); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Nórton 5 

Makowiecky (PGM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); 6 

Rudnei do Amaral (SMTTDE); Flávio G. dos Santos Filho (SMC); Priscilla Valler dos Santos e 7 

Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Pery Fernando Fornari Filho e 8 

Andreia Senna Soares Trennepohl (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP);  Felipe 9 

Paulo de Oliveira (IPUF); Dilvo Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves (Ass. Morad. 10 

Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES); Odilon 11 

Fernandes Roman e Aroldo João Costa (CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Mariana 12 

Becker e Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à 13 

Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON) e Luiz Daniel Bento 14 

(PROCON Municipal), totalizando vinte e duas (22) instituições do Conselho representadas na 15 

reunião. Estiveram também presentes na reunião: Sara T. Camargo, Alexandre Böck e Marília 16 

D. Schmitz (DIRSAN/SMI); Priscilla R. Tamioso (SMS/CCZ); Letícia e Antônio Mello (Gab. 17 

Vereador Marquito) e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando um total de trinta e 18 

duas (32) pessoas presentes. A Gerente de Saneamento Engª. Sara T. Camargo presidiu a 19 

reunião justificando a ausência do Presidente do Conselho Engº. Fábio Ritzmann por estar 20 

participando de reunião com o Ministério Público concernente às questões relacionadas à 21 

Diretoria de Habitação. Inicialmente agradeceu a presença de todos, acolheu os novos 22 

conselheiros: Odilon Fernandes Roman (CREA/SC) e Sulimar Vargas Alves (UFECO) e, na 23 

sequência, submeteu à homologação as justificativas de ausência dos conselheiros: Fábio 24 

Ritzmann (SMHS/SMI); Tânia Maas dos Anjos (Gab. Prefeito); Marcos Roberto Leal e 25 

Alexandre João Vieira (SMSP); Karina da Silva de Souza (COMCAP); João Henrique Mertem 26 

Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA), sendo 27 

acatadas as justificativas. Sara Camargo colocou em apreciação a ata da reunião ordinária de 28 

25/04/2019 e ata da reunião extraordinária de 08/05/2019, sendo aprovadas por unanimidade 29 

pelos conselheiros presentes. De acordo com o item 4 da pauta, Sara Camargo passou a 30 

palavra ao conselheiro João Henrique de S. Q. Pereira para fazer a devolutiva das oficinas de 31 

drenagem. João Henrique Pereira em seu preâmbulo enfatizou que o diagnóstico da 32 

drenagem iniciou no ano de 2015 perpassando três etapas: 1) Avaliação junto aos técnicos da 33 
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Prefeitura; 2) Realização das oficinas de drenagem; 3) Consulta pública. Esta breve 34 

explanação, disse João Henrique Pereira, não é uma devolutiva, pois o trabalho não está 35 

concluído. Disse ainda que foram elencados todos os problemas identificados nas três etapas. 36 

Atualmente está sendo realizada a sistematização das informações e o tratamento dos 37 

resultados e dados gerados pelo diagnóstico. Cada UTP gerou um mapa e dois anexos. João 38 

Henrique Pereira enfatizou que um problema era a qualidade da água, o que foi deixado 39 

como item específico. O Grupo criado por decreto elaborou também um organograma do setor 40 

de drenagem urbana no município. Após este período, serão revisados os objetivos e a 41 

composição do grupo. Eugênio citou que na Oficina de drenagem do Distrito do Pântano do 42 

Sul foram apontadas diversas diretrizes. Para tanto, gostaria que a comunidade recebesse o 43 

retorno. Ao que João Henrique Pereira disse que a ideia é fazer a devolutiva em reuniões 44 

ampliadas nas regionais. Dilvo manifestou seu protesto em relação a proposta de compor 45 

comissões, encaminhada à secretaria executiva do COMSAB. Na ocasião, Paulina esclareceu 46 

que, considerando que a sugestão do Dilvo não foi consensuada pelos conselheiros e, por não 47 

haver tempo hábil na presente reunião, este item não está em pauta. A secretária executiva 48 

indagou os conselheiros presentes sobre o encaminhamento da proposta do Dilvo, os quais 49 

acataram o envio do email no intuito de tomar conhecimento. João Henrique Pereira 50 

prosseguiu sua explanação informando que a revisão do Plano de Saneamento iniciou com a 51 

II Conferência de Saneamento em 2018, sendo que a parte da drenagem está concluída.  52 

Esclareceu que os estudos estão em andamento. Foi-lhe sugerido que o diagnóstico que está 53 

em fase final seja incluso na revisão da drenagem. Pablo salientou que na Conferência saíram 54 

nove (9) solicitações, sendo uma delas sobre o Pântano do Sul, propondo que as mesmas 55 

fossem trabalhadas na revisão. Na oportunidade, reiterou a importância da leitura do resultado 56 

da 2ª Conferência Municipal de Saneamento Básico. Pablo sugeriu ainda que o grupo que 57 

está avaliando a drenagem poderia chamar outras pessoas para a discussão. João Henrique 58 

Pereira informou que as solicitações da Conferência irão se materializar no Plano Municipal de 59 

Saneamento Básico. Na sequência, Alexandre Böck discorreu sobre a Lei 10.501/2019 – 60 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no Município de 61 

Florianópolis. Salientou que, com base na lei, toda Pessoa Jurídica (CNPJ) precisa dar o 62 

destino aos resíduos orgânicos. Informou que não foi solicitado à Diretoria de Saneamento, 63 

que planeja a política de resíduos sólidos, o parecer em relação a Lei 10.501/2019. Na 64 

ocasião, Letícia e Antônio Mello, representantes do Gabinete do Vereador Marquito, 65 

informaram que está tramitando na Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o 66 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1051/10501/lei-ordinaria-n-10501-2019-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-da-reciclagem-de-residuos-solidos-organicos-no-municipio-de-florianopolis?q=Lei%20%20Res%EDduos%20org%E2nicos%202019
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1051/10501/lei-ordinaria-n-10501-2019-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-da-reciclagem-de-residuos-solidos-organicos-no-municipio-de-florianopolis?q=Lei%20%20Res%EDduos%20org%E2nicos%202019
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PL./17786/2019 que altera a Lei n. 10.501/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 67 

reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de Florianópolis. Tal informação foi 68 

recebida com surpresa pelo geógrafo Alexandre e salientou que gostaria de fazer parte da 69 

comissão que está alterando a Lei. Ulisses da COMCAP esclareceu que a alteração tinha sido 70 

acordada antes mesmo da aprovação da Lei. Eugênio avaliou como deselegante a forma 71 

como foi encaminhada a alteração da Lei 10.501/2019 pelo Gabinete do Prefeito  para Câmara 72 

Municipal de Florianópolis, sem antes ouvir a Superintendência Municipal de Habitação e 73 

Saneamento e o próprio COMSAB, já que estes tem a responsabilidade pela implementação e 74 

acompanhamento da política de saneamento básico em Florianópolis. Albertina disse que 75 

precisa de orçamento para 2020, pois como está na LDO não tem como executar. Após 76 

inúmeras ponderações dos presentes, o Conselho deliberou pelo encaminhamento de ofício 77 

ao Presidente da Câmara de Vereadores solicitando a retirada do regime de urgência, 78 

possibilitando a realização de pequenos ajustes pontuais e para oportunizar ao Conselho e 79 

outras entidades interessadas a opinarem no tema que é de interesse público. O Conselho 80 

entendeu que o PL 17.786/2019 deixou muito vago os acréscimos na redação do art.1º que 81 

altera o caput do art. 2º da Lei 10.501/2019, quando o mesmo não especificou as “situações 82 

especiais”, que já poderiam estar previstas nesse PL. Da mesma forma, considerou vaga a 83 

redação do art. 2º que altera o caput do art. 4º da Lei 10.501/2019, quando diz quer a vedação 84 

será aplicada nos prazos previstos no cronograma disposto em decreto regulamentador, 85 

sendo que os prazos deveriam seguir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 86 

Sólidos – PMGIRS. Havendo retirada do regime de urgência, o Conselho pré-agendou reunião 87 

extraordinária para o dia 12/06, com o objetivo de tratar especificamente sobre o PL 88 

17.786/2019. Dando prosseguimento à reunião, Sara Camargo passou a palavra à bióloga do 89 

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, Priscilla R. Tamioso, para transmitir Orientações 90 

sobre o controle do mosquito Aedes Aegypti. Inicialmente, Priscilla Tamioso discorreu sobre 91 

a caracterização do mosquito e as doenças que transmite: Febre amarela, Febre de Zika vírus, 92 

Dengue e Febre de Chikungunya. Também relatou que atualmente em Florianópolis há 923 93 

focos do mosquito, sendo 495 no Continente e 428 na Ilha. No Estado de SC há 87 municípios 94 

infestados (DIVE, 2019). Diante do contexto apresentado, Priscilla Tamioso enfatizou as 95 

estratégias de controle do mosquito Aedes Aegypti e citou os principais criadouros. Por fim, 96 

destacou algumas ações, sendo: Intensificar medidas de prevenção contra as formas larvárias; 97 

Esforços devem ser voltados ao controle contínuo; Dedicar pelo menos 10 minutos por 98 

semana para o controle do mosquito em casa e no ambiente de trabalho. Para obter outras 99 

http://200.19.214.5/individual.php?id=PL./17786/2019
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informações ou solicitar a apresentação, Priscilla Tamioso disponibilizou o site do CCZ 100 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centro+de+controle+de+zoonose101 

s+++ccz&menu=0 e o contato do CCZ: (48) 3338-9004 e priscillatamioso@gmail.com. 102 

Finalizada a apresentação, Sara Camargo agradeceu ao CCZ, na pessoa da Priscilla 103 

Tamioso, pelo trabalho que vem desenvolvendo no Município e pela apresentação realizada 104 

nesta reunião. No momento dos informes, Eugênio informou que a região Sul da Ilha 105 

promoveu até o momento três (3) reuniões para tratar sobre o Emissário Submarino e que está 106 

articulando outras entidades para melhor compreensão do equipamento. Finalizando a 107 

reunião, foram elencados os seguintes pontos de pauta: Relatório de gestão; Apresentação 108 

dos investimentos da CASAN; Lixo Zero; Todos os indicadores no anexo 2; Previsão 109 

orçamentária do FMSB e da COMCAP para 2020. Nada mais havendo a tratar, Sara Camargo 110 

encerrou a reunião e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 111 

 112 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centro+de+controle+de+zoonoses+++ccz&menu=0
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centro+de+controle+de+zoonoses+++ccz&menu=0
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