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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 11/10/2018.   1 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, realizou-se a 3 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB). Na reunião 4 

estiveram presentes os seguintes conselheiros: Tânia Maas dos Anjos e Jeferson Melo (Gab. 5 

do Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Lucas Barros Arruda e João Henrique de 6 

S. Q. Pereira (SMHS/SMI); Márcio Ishihara Furtado (SMI/SMO); Fabio Faria Brognoli 7 

(SMTTDE); Iara Réus Magalhães (SMS); Alexandre Bach Trevisan e Andréia May (CASAN); 8 

Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Dilvo Vicente Tirloni (ACIF); João Henrique Mertem 9 

Peixoto (Associações de Moradores e Entidades Comunitárias); Sérgio Rodrigues da Costa 10 

(UFECO); Aroldo João Costa (CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Mariana Molleri de 11 

Limas Fonseca (SINTAEMA); Thaianna Elpídio Cardoso (Entidades relacionadas ao 12 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); e Carlos Berenhauser Leite 13 

(SINDUSCON). Estiveram presentes ainda na reunião: Audenir Cursino de Carvalho 14 

(SMHS/SMI); Carlos Coutinho, Rodrigo Maestri, Laudelino Bastos e Paulo Meller (CASAN); 15 

Fabiana Thiesen (SAE Jurerê Internacional); Bernardo Boiteux (AJIN); Graciela Fernández 16 

(CMHIS) somando um total de vinte e sete (27) pessoas presentes. Justificaram ausência: 17 

Cláudio Soares da Silveira (FLORAM); Elton Rosa Martinovsky e Norton Makowiecky (PGM); 18 

Telma de Oliveira Pitta e Kamila Mendonça de Lima (SMDU); Rosely Rosana Ferrari 19 

Dallabona (SMTTDE) Priscilla Valler dos Santos (SMS); Carlos André Pincelli (VISA) Felipe 20 

Paulo de Oliveira (IPUF); Eugênio Luiz Gonçalves (Associações de Moradores e Entidades 21 

Comunitárias); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Roberta Maas dos Anjos e Fernanda 22 

Maria de Felix Vanhoni (ABES/SC) e Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao 23 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente). O Superintendente de Habitação e 24 

Saneamento Lucas Barros Arruda presidiu a reunião e como previsto na pauta passou a 25 

palavra para o Conselheiro Dilvo Vicente Torloni (ACIF) que iniciou sua apresentação com um 26 

contexto histórico-político nos anos de 2006 e 2007, com a saída de municípios como Lajes e 27 

Joinville do Sistema Casan e a elaboração da Lei Municipal 7474 de 2007 que instituiu a 28 

Política Municipal de Saneamento Básico, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, e 29 

previu a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico e a elaboração do Plano 30 

Municipal de Saneamento Básico, autorizando ainda o Poder Executivo a firmar convênio com 31 

o Estado para prestação dos serviços de saneamento por até 20 anos, contrariando a ideia 32 

vigente à época que caminhava para a licitação dos serviços. O conselheiro passou então 33 
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para o detalhamento dos investimentos previstos no Plano Municipal e o faturamento e 34 

investimentos realizados pela Casan, em especial, no município de Florianópolis, evidenciando 35 

os financiamentos contraídos pela empresa, concluindo que nos anos de 2016 e 2017 (até o 36 

momento) a empresa apresenta déficit nas contas, tornando a execução dos investimentos 37 

insustentável e que proporcionalmente a Casan não vem investindo o que é arrecado com a 38 

tarifa cobrada no município e com investimentos aquém do previsto no Contrato de Programa. 39 

Em seguida, o Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Barros Arruda passou a 40 

palavra para o senhor Laudelino Bastos, Diretor Financeiro da Casan, que apresentou sobre a 41 

gestão e estruturação da Companhia no Estado, investimentos realizados desde 2012 e 42 

previstos até 2022 (1º ciclo) e respectivos agentes financiadores e projeção de crescimento da 43 

empresa. O senhor Laudelino Bastos ressaltou que em 2011 havia um acordo para que o 44 

Estado investisse R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), o que não ocorreu. Em 45 

2017, com o objetivo de equilibrar as contas e dar sustentabilidade para o crescimento da 46 

empresa, a CASAN implantou o Plano de Demissão Voluntária Incentivado – PDVI que tem 47 

como meta a redução de gastos com 717 funcionários e até o momento já tinha se concluído 48 

634 processos, sendo que 20% em termos financeiros do que estava sendo gasto será 49 

revertido para contratação de pessoal. O Diretor Financeiro concluiu a apresentação 50 

esclarecendo então que os déficits referentes aos anos de 2016 e 2017 devem-se ao PDVI 51 

que entrou como despesa e que a Casan, com a efetivação do PDVI, tem totais condições de 52 

crescer de forma sustentável à partir do planejamento realizado. Concluídas as 53 

apresentações, o Superintendente de Habitação e Saneamento, Lucas Barros Arruda, 54 

agradeceu os palestrantes externando que na sua compreensão a pauta tinha sido frustrada 55 

pois o foco da discussão voltou-se para a solvência da Companhia e não como previsto na 56 

pauta que previa a discussão dos investimentos realizados no município de Florianópolis e que 57 

não foi abordado pelo senhor Laudelino Bastos, tampouco o foco principal da apresentação do 58 

Sr. Dilvo. Em seguida, a palavra foi aberta para discussão. Alexandre Bach Trevisan (CASAN) 59 

salientou que a apresentação foi essencial para rebater a ideia que vinha sendo propagada no 60 

Conselho que a Companhia estava falida, fazendo uma crítica à apresentação do Conselheiro 61 

Dilvo Vicente Torloni que incluiu dados históricos anteriores ao ano de 2012, ano em que foi 62 

firmado o Contrato de Programa entre o município e a Casan e também em razão de uma 63 

interpretação pessoal distorcida do Conselheiro Dilvo a partir das informações apresentadas. 64 

O próximo inscrito, Carlos Coutinho (CASAN), esclareceu que a mesma apresentação já havia 65 

sido realizada algumas vezes no mesmo Conselho e que abordava apenas os investimentos, 66 
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não as despesas da Companhia, que apesar da discussão a meta de 60% de atendimento por 67 

esgotamento sanitário prevista no Plano Municipal foi cumprida, informando sobre a existência 68 

do subsídio cruzado por ser a Casan uma Companhia estadual. Na sequência, Paulo Meller 69 

(CASAN) salientou a competência da equipe constituída pela Casan, abordando também a 70 

abrangência estadual da Companhia e se comprometendo a apresentar os investimentos 71 

realizados pela Companhia por fazer parte da sua Diretoria tal demanda. O conselheiro Dilvo 72 

Torloni (ACIF), também inscrito, reforçou que os recursos oriundos da tarifa que é arrecada em 73 

Florianópolis deveriam retornar em investimentos para o município, não desprezando a 74 

questão da abrangência estadual da Companhia, mas que para investir em outros municípios 75 

deveriam ser utilizados outros recursos, como do orçamento do Estado, e salientou que os 76 

números do Instituto Trata Brasil apontaram para uma queda no ranking de Florianópolis e 77 

sugeriu a criação de uma Comissão no Conselho para tratar do tema em discussão. Em 78 

seguida, João Henrique (SMHS/SMI) elogiou a postura do Superintendente de Habitação e 79 

Saneamento por colocar em pauta o tema dos investimentos realizados pela Casan e também 80 

o tema dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos loteamentos, externou sua preocupação 81 

com a reposição dos funcionários que aderiram ao PDVI, esclareceu que a avaliação do Plano 82 

realizada durante a II Conferência Municipal de Saneamento Básico tratou apenas da 83 

execução física das ações sem abordar os recursos aplicados e que algumas metas não foram 84 

atingidas e ressaltou a necessidade da Casan, como proposto na pauta, trazer informações 85 

sobre os investimentos realizados em Florianópolis desde a assinatura do Contrato de 86 

Programa. Na sequência, Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA) esclareceu que 87 

apesar das discussões pretéritas entre Prefeitura e Casan a Companhia conterem os recursos 88 

aplicados em cada uma das ações estabelecidas no Plano, as metas do plano são metas 89 

físicas, e não financeiras, e que o valor constante no plano se refere a um custo estimado e 90 

não a uma obrigação, ressaltou a questão da abrangência territorial quando se trata, por 91 

exemplo, da prestação de serviços de saneamento básico já que o meio ambiente não possui 92 

fronteiras políticas e que esta ideia fere os princípios do direito ambiental, mais um argumento 93 

contra a tarifa exclusiva para Florianópolis. A palavra passou então para João Henrique 94 

(Associações de Moradores e Entidades Comunitárias) que destacou a importância do tema 95 

discutido no Conselho e solicitou a apresentação dos investimentos realizados no município 96 

desde 2012 para conhecimento do Conselho. A seguir, a conselheira Thaianna Elpídio 97 

Cardoso (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente) 98 

agradeceu aos palestrantes, destacou a importância da apresentação para o Conselho, 99 
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especialmente por se tratar de uma nova gestão, que a prestação do serviço e a discussão 100 

não devem se apegar exclusivamente à questão financeira e de mercado, relembrou que 101 

durante a Conferência de Saneamento não foram definidos os indicadores para avaliar de 102 

forma efetiva o atingimento das metas do Plano e esclareceu que os dados do Instituto Trata 103 

Brasil precisam ser analisados com cuidado, pois se referem apenas às localidades atendidas 104 

por rede coletora e descartando os demais sistemas. Andréia May (CASAN) lembrou que os 105 

municípios de Joinville e Lages, citados na apresentação do Sr. Dilvo, apenas recentemente 106 

tem investido na expansão do sistema de esgotamento sanitário e reforçou que Florianópolis 107 

possui indicadores de desempenho melhores do que as referidas cidades, ressaltando 108 

também que a prestação de serviços em saneamento não respeita as fronteiras e os limites 109 

geográficos como em Florianópolis que capta parte da água de abastecimento em Santo 110 

Amaro e trata a parte continental do esgoto em São José, o que dificulta a valoração desses 111 

serviços e reforçou a importância da Casan apresentar os dados referentes à Florianópolis 112 

assim como do conselheiro Dilvo refazer suas projeções considerando apenas o período de 113 

vigência do Contrato de Programa de Florianópolis. Sérgio (UFECO) destacou dentro do 114 

assunto discutido sobre a saúde financeira da Casan a relevância desse tema quando da 115 

contração de financiamentos, a importância de se comparar a prestação dos serviços em 116 

Florianópolis com municípios que prestam serviço de forma municipalizada como Joinville e 117 

Lajes e a necessidade de ampliar a análise dos investimentos incorporando além das obras de 118 

ampliação as melhorias operacionais. Concluída a etapa de palavra aberta o Superintendente 119 

de Habitação e Saneamento, Lucas Barros Arruda, propôs como encaminhamento que a 120 

Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC, como entidade 121 

responsável pela fiscalização e regulação dos serviços de saneamento, apresente ao 122 

Conselho de Saneamento, na próxima reunião ordinária, a avaliação dos investimentos 123 

realizados em Florianópolis pela Casan desde a assinatura do Contrato de Programa, em 124 

2012, a qual encaminhará a documentação necessária para a Agência, tendo sido acatado 125 

pelos conselheiros juntamente com a proposta do Conselheiro Fabio Faria Brognoli (SMTTDE) 126 

de na ocasião a Casan apresentar os investimentos a serem realizados em Florianópolis para 127 

o próximo ciclo, sendo ainda encaminhado que após a realização da referida reunião será 128 

avaliada a necessidade da criação de uma Comissão dentro do Conselho para tratar do tema, 129 

tendo sido derrotada por votação a proposta da ARESC avaliar a saúde financeira da Casan. 130 

A sugestão do Conselheiro Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON) de se apresentar uma 131 

compilação dos resultados da Conferência, conforme esclarecimentos do Superintendente de 132 
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Habitação e Saneamento, poderá ser analisada em momento posterior pois a revisão ainda 133 

não foi concluída, precisando ainda especialmente da análise financeira e jurídica das 134 

propostas sendo que o resultado terá impacto num aditivo ao Contrato de Programa para 135 

adequação dos valores, o que esclareceu a dúvida colocada pela Conselheira Thaianna 136 

Elpídio Cardoso (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 137 

Ambiente). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, João Henrique de S. Q. 138 

Pereira, redigi a presente ata. 139 

 140 

 


