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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  22/08/2017.   1 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no 2 

Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB): 4 

Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Marcio Ishihara Furtado e João Henrique de S. Q. Pereira 5 

(DSA/SMI); Ricardo Miguel Voss e Maria Aparecida N. Catarina (Obras/SMI); Édio Flávio Rosa 6 

(SMT); Itatiane Fabiane Branco (SMS); Gilson Corrêa (Vigilância Sanitária/SMS); Alexandre 7 

Bach Trevisan (CASAN); Flávia Vieira Guimarães (COMCAP); Sheila Comiran (IPUF); 8 

Albertina da Silva de Souza (Assoc. de Moradores e Entidades Comunitárias); Emileni N. 9 

Miranda (CREA); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA); Carlos Leite (SINDUSCON. 10 

Estiveram presentes na reunião: Lucas Barros Arruda, Audenir Cursino de Carvalho e 11 

Natanael D. Teixeira (SMI), Matheus F. Haddad (Gab. Vereador Lino Peres); Gilberto napoleão 12 

(Gab. Vereador Bruno Souza); Mark Rae (PMF) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, 13 

somando um total de vinte e duas (22) pessoas presentes. Justificaram ausência: Marcos 14 

Aurélio Abreu (SMT) e Priscilla Valler dos Santos (SMS). A reunião foi presidida pelo 15 

Superintendente de Habitação e Saneamento Ambiental/SMI Lucas Barros Arruda que relatou 16 

a importância da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 17 

(PMGIRS), sendo requisito para pleitear recursos do Governo Federal. Na oportunidade Lucas 18 

fez a leitura da exposição de motivos e apresentou o Plano de Metas e Investimentos de 19 

implantação do PMGIRS. Flávia salientou que o Plano da Coleta Seletiva teve intensa 20 

participação da sociedade e todas as propostas foram incorporadas pelo PMGIRS. Enfatizou 21 

que a gestão sustentável de resíduos deve ser descentralizada, mas a grande dificuldade é 22 

definir espaços em que os moradores do entorno aceitem a proposta. Lucas salientou que 23 

houve esforço imensurável de todos os envolvidos e a ideia é perseguir as soluções dentro do 24 

próprio município. Albertina salientou que há anos anseia pelo PMGIRS, porém ressente que 25 

não houve tempo hábil para leitura do mesmo e aprofundamento da discussão. Na 26 

oportunidade solicitou que seja disponibilizado por email aos conselheiros. Em relação a 27 

indagação da Albertina, Flávia informou que todos os encaminhamentos da Conferência de 28 

Saneamento foram inseridos no PMGIRS. Lucas complementou que, por uma questão de 29 

tempo, se compromete a considerar as sugestões dos conselheiros que deverão ser remetidas 30 

no prazo de trinta (30) dias. Em relação aos indicadores questionados pelo Alexandre, foi 31 

esclarecido que o objetivo foi estabelecer indicadores objetivos e práticos, os quais em sua 32 

maioria, a COMCAP deverá prestar as informações e o município cobrar o atendimento de 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  

  

 

 

forma similar à gestão realizada junto à Casan. Flávia destacou a importância da transparência 34 

das informações, considerando as especificidades de cada Município, como no caso de 35 

Florianópolis em que a Comcap possui diversas responsabilidades, destacando-se a limpeza 36 

de todas as praias, devendo ser comparado então, especificamente sobre a taxa, os custos de 37 

cada município no que se refere à coleta, transporte, transbordo e destinação final 38 

ambientalmente adequada. Mariana enalteceu o trabalho e salientou a importância de ter sido 39 

incluída a educação ambiental. Lucas informou que a solicitação do Prefeito, no que se refere 40 

ao Projeto da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, é de que não seja em regime de urgência 41 

e conte com a participação da sociedade, devendo assim entrar na Câmara no início de 2018 42 

para respeitar o tempo necessário de tramitação ordinária. Também houve explanações a 43 

respeito da dificuldade do pagamento dos resíduos em razão da questão cultural e de que, 44 

comparado ao valor da tarifa de água e esgoto, a taxa de resíduos está equivalente. Matheus 45 

parabenizou pelo trabalho e indagou sobre a proposta de diminuir o custo. Lucas disse que 46 

uma das propostas é criar espaços descentralizados e salientou que com a transformação da 47 

Comcap em autarquia, o próximo passo é a formalização de um Contrato de Programa com a 48 

prestadora de serviço na área de resíduos sólidos e assim a entrada da Agência Reguladora 49 

para fiscalizar e regular os serviços, inclusive no aspecto econômico-financeiro. Flávia 50 

relembrou que há anos os resíduos eram lançados no mangue, posteriormente começou a ser 51 

destinado de forma ambientalmente adequada no Aterro Sanitário Biguaçú, o que gera um 52 

custo financeiro, mas traz diversos outros retornos, especialmente nos aspectos ambientais, 53 

de saúde pública e legal. Destacou que a questão não deve ser financeira, mas sim de 54 

sustentabilidade. Finalizando a reunião, os conselheiros foram informados que o PMGIRS será 55 

publicado na presente data no Diário Oficial Eletrônico do Município com seus respectivos 56 

anexos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 57 
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