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     ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  31/08/2017.   1 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quarenta 2 

e cinco minutos, na Sala Icatu do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira – Canasvieiras 3 

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

Básico (CMSB): Jeferson Melo (Gabinete do Prefeito); Claudio S. da Silveira e Guilherme G. 5 

Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Marcio Ishihara Furtado (DSA/SMI); Maria 6 

Aparecida N. Catarina (Obras/SMI); Marcos Aurélio Abreu (SMT); Gilson Corrêa (Vigilância 7 

Sanitária/SMS); Andréia May (CASAN); Albertina da Silva de Souza (Assoc. de Moradores e 8 

Entidades Comunitárias); João Manoel do Nascimento (UFECO); Roberta Maas dos Anjos 9 

(CREA/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA); 10 

Carlos Leite (SINDUSCON) e Willian Luiz Brígido (PROCON Municipal). Estiveram presentes 11 

na reunião: Lucas Barros Arruda e Audenir Cursino de Carvalho (SMI); a Secretária do 12 

Conselho Paulina Korc, vinte e sete (27) participantes que assinaram a lista de presença e 13 

outros congressistas que prestigiaram a reunião, somando mais de quarenta e seis (46) 14 

pessoas presentes. Justificaram ausência: Flávia Vieira Guimarães (COMCAP); Priscilla Valler 15 

dos Santos (SMS); Amilton Silveira (SMC); Sheila Comiran (IPUF). A reunião foi presidida pelo 16 

Superintendente de Habitação e Saneamento Ambiental/SMI Lucas Barros Arruda que 17 

inicialmente enalteceu a presença dos conselheiros e demais participantes. Lucas salientou 18 

que, extraordinariamente, a reunião está ocorrendo no Centro de Eventos de Canasvieiras, 19 

possibilitando aos conselheiros a participação no Congresso e na Feira Catarinense de 20 

Saneamento. Na sequência, o Superintendente discorreu sua apresentação sobre o 21 

funcionamento do Conselho e as metas da atual gestão do Conselho. Posteriormente, os 22 

conselheiros e demais congressistas tiveram a oportunidade de expor suas sugestões para 23 

serem discutidas nas reuniões vindouras do Conselho. João Manoel citou a necessidade de 24 

ampliação do corpo técnico de servidores, considerando a demanda do Município; Quanto ao 25 

PMGIRS, sugeriu a realização de audiências públicas para validar o processo, não apenas 26 

consulta pública e especificar os aspectos que não foram atingidos; Salientou que a drenagem 27 

precisa ser desenvolvida no Município, elemento essencial no saneamento; Por fim, 28 

parabenizou pelo trabalho e disse que tem expectativa de realizar a II Conferência Municipal 29 

de Saneamento. Andréia May sugeriu que fosse utilizado um por cento (1%) para educação 30 

ambiental; Mariana sugeriu que os projetos sejam retirados do papel e apresentados ao 31 

Conselho, o qual precisa estar ciente das dificuldades; Larissa da ARESC falou sobre o antigo 32 

lixão do Itacorubi que precisa ser avaliado por conta da Bacia do Itacorubi, considerando que o 33 
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bairro conta com o Cemitério. Na sequência, alguns congressistas se manifestaram, 34 

sugerindo: Que o saneamento seja tratado como uma política pública e não apenas um 35 

serviço prestado, para tanto, o órgão público precisa do aporte financeiro pois trata-se de uma 36 

política pública; Que todos os órgãos públicos tenham um aporte para a educação sanitária e 37 

ambiental, mostrando a importância do saneamento; Que as leis sejam aplicadas, retomando 38 

assim o controle das ligações de esgoto; Resgatar o que foi discutido na I Conferência de 39 

Saneamento, identificando o que foi realizado, avaliar as metas de curto e médio prazo do 40 

Plano de Saneamento. Rodrigo de Timbó exemplificou que no Médio Vale de SC, a educação 41 

ambiental está sendo realizada pelas agentes de saúde. Também citou a experiência do 42 

Programa Rio Vivo desenvolvido no Município de Blumenau e a de Jaraguá do Sul (cotação do 43 

ITBI). Não havendo mais tempo hábil, Lucas agradeceu a presença dos conselheiros e dos 44 

congressistas e finalizou a reunião. 45 

            46 
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