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 1 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 08/05/2019. 2 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no Auditório da 3 

ARESC – Rua Anita Garibaldi, Nº 79 - 12º andar - Centro – Florianópolis, reuniram-se os 4 

seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico: Fábio Ritzmann e João 5 

Henrique de S. Pereira (SMHS/SMI); Jeferson Melo (Gab. Prefeito); Cláudio Soares da Silveira 6 

e Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Kamila Mendonça de Lima (SMDU); Ricardo Miguel 7 

Voss e Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Rosely Rosana Ferrari Dallabona (SMTTDE); Iara 8 

Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Andreia Senna Soares Trennepohl 9 

(CASAN); Ulisses Laureano Biachini (COMCAP); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Dilvo 10 

Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. 11 

Ent. Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES); Mariana 12 

Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA); Mariana Becker (Entidades relacionadas ao 13 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON);  e 14 

Luiz Daniel Bento (PROCON Municipal), sendo dezenove instituições do Conselho 15 

representadas. Estiveram também presentes na reunião: Sara T. Camargo (DS/SMHS/SMI); 16 

Roseane Panini, Alencar V. Vigano, Morgana (AMOCAM); Larissa Martins, Murilo de Oliveira e 17 

Thaynara Svaldi (ARESC); Bianca Damo Ranzi (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 18 

(IMA); Newton Colle (Comunidade); Alexandre Trevisan, Vanessa dos Santos, Gabriel 19 

Pessina, Amilton A. das Chagas, Ariane Castro, Jéssica Rodrigues, Julia Pascal, Rodrigo 20 

Prim, Fábio Krieger, Luiz Pellegrini (CASAN); Josalba Vieira (BIUCA); Mateus Boaventura 21 

(CBN Diário); Paulo D. Castellani (VISA) e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando 22 

um total de quarenta e seis (46) pessoas presentes. O Presidente do Conselho Engº. Fábio 23 

Ritzmann conduziu a reunião. Inicialmente informou o motivo de convocar reunião 24 

extraordinária. Disse que atendeu na Superintendência alguns representantes da comunidade 25 

juntamente com o conselheiro Eugênio em função da data da audiência pública prevista para o 26 

dia 20 de maio de 2019, para apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 27 

Impacto Ambiental (RIMA) referente ao Sistema de Disposição Oceânica do Sul da Ilha. Na 28 

sequência, Ritzmann passou a palavra à Bianca Damo Ranzi, Gerente de Licenciamento 29 

Ambiental de Atividades Estratégicas do IMA. Bianca esclareceu aos presentes que o IMA 30 

tem a incumbência de analisar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 31 

Ambiental (RIMA) referente ao Sistema de Disposição Oceânica do Sul da Ilha, para 32 

eventualmente deferir a Licença Ambiental Prévia (LAP). O estudo está na etapa inicial e 33 

audiência pública, aos técnicos do IMA, será espaço para acolher as percepções, sugestões e 34 
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preocupações que irão agregar a etapa de análise técnica. Bianca se colocou à disposição 35 

para dirimir dúvidas e fazer todos os esclarecimentos necessários. Na sequência, o Diretor de 36 

Operação e Expansão da CASAN, Fábio Krieger se manifestou historiando que o projeto de 37 

implantação do sistema de esgotamento sanitário do Campeche iniciou em 2007, no convênio 38 

com o Ministério das Cidades e recursos do Orçamento Geral da União (OGU), sendo 39 

destinados vinte e quatro milhões de reais a fundo perdido. Posteriormente foram liberados 40 

mais dois milhões pelo OGU para fazer o sistema de esgotamento sanitário. A CASAN 41 

também tem a contrapartida, sendo investidos no total cinquenta e nove milhões de reais. Em 42 

2009, houve a primeira paralisação da obra da estação de tratamento secundário com 43 

lançamento no Rio Tavares, por causa do movimento do ICMBIO. Em 2010 foi firmado um 44 

termo de acordo com o ICMBIO, com a ciência da FATMA/IMA e anuência do COMSAB, e 45 

deste termo de acordo encaminhou-se para uma solução via emissário submarino. O termo de 46 

acordo foi firmado para um prazo de três anos, os quais foram insuficientes, considerando a 47 

complexidade do projeto. Na época, disse Fábio Krieger, a CASAN chegou a contratar uma 48 

empresa para desenhar o projeto e havia recurso de cem milhões de reais do Programa de 49 

Aceleração do Crescimento/PAC, mas esse recurso financiado acabou não se viabilizando 50 

porque não tinha a LAP. Sendo assim, a CASAN chegou à conclusão que deveria desenvolver 51 

o EIA e o RIMA, é o que estamos discutindo nesta reunião. A CASAN instalou quarenta 52 

quilômetros de rede de esgoto na região central do Campeche, se estendendo da avenida do 53 

Campeche, Pequeno Príncipe até o Pau de Canela e ao outro extremo até Castanheiras. Está 54 

sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), porém não pode lançar no 55 

Rio Tavares, porque existe uma discussão com o ICMBIO sobre este lançamento. Agora surge 56 

a possibilidade de ter a solução definitiva para o saneamento no Sul da Ilha, por meio do 57 

emissário submarino. Já tem rede de esgoto instalada na Tapera, uma Ação Civil Pública 58 

(ACP) do Ministério Público Federal que obriga a CASAN a instalar o saneamento na Tapera, 59 

tem rede de esgoto instalada em toda a extensão da Rua Baldicero Filomeno no Ribeirão da 60 

Ilha e a CASAN não consegue concluir nenhum dos dois projetos sem ter uma solução do 61 

destino final. Por fim, Krieger disse que a CASAN trouxe essa discussão ao Conselho, levará 62 

à audiência pública e se dispõe ao diálogo. Dando prosseguimento, Alexandre Trevisan disse 63 

que no primeiro semestre de 2008 já começou a estudar o EIA e o RIMA do emissário da 64 

Joaquina. A história da possível solução oceânica dos efluentes de Florianópolis já consta no 65 

Plano Diretor dos anos 1960. Na sequência, Trevisan explanou sobre o Sistema de 66 

Disposição Oceânica (SDO) do Sul da Ilha. Detalhou o que é o SDO, seu histórico, o porquê 67 



                                                       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  

 

 
Pág 3 de 10 

da necessidade do SDO, a projeção populacional X projeção de atendimento da coleta de 68 

esgoto, disposição dos efluentes das seis ETEs em operação; alternativas de reuso do 69 

efluente tratado; recarga artificial; pouca capacidade dos corpos de água, esclarecendo porque 70 

é tão difícil dispor os efluentes tratados nos rios de Florianópolis; bacias da Ilha. Alexandre 71 

também explanou os motivos porque o emissário é realmente necessário: rios com pouca 72 

capacidade de diluição atualmente sobrecarregados; conflitos com áreas de preservação 73 

legalmente protegidas (unidades de conservação); pouca demanda para água de reuso com 74 

fins não potáveis; pouca capacidade de infiltração de efluente tratado; necessidade de 75 

ampliação da cobertura de esgoto de acordo com o Plano de Saneamento. Na sequência, 76 

apresentou a proposta do empreendimento com estudo oceanográfico e de impacto ambiental, 77 

além do cronograma projetado para dez anos perpassando várias etapas. Trevisan, com base 78 

no RIMA informou os grupos com interesses positivos: maricultura, Plano Municipal de 79 

Saneamento Básico, Ministério Público Federal, ICMBIO e os grupos contrários: moradores, 80 

surfistas, pescadores. Alexandre disse que é preciso buscar mais de uma solução, tanto o 81 

saneamento descentralizado quanto o emissário submarino. É preciso buscar diversas 82 

soluções, as quais não são antagônicas. Esse processo é longo, haja vista há dez anos, estão 83 

sendo buscadas alternativas para melhorar as condições de saneamento da cidade. Já houve 84 

a contratação da empresa para realizar os estudos os quais estão concluídos. A audiência 85 

pública dará subsídios aos analistas para entender e se posicionar. Após a LAP, tem a 86 

execução do projeto, busca de recursos e a continuidade do licenciamento. Alexandre 87 

salientou a importância de participar da audiência pública presidida pelo IMA, que não é 88 

deliberativa, é um rito dentro do processo de licenciamento para assimilar as percepções das 89 

pessoas. Todos os posicionamentos e questionamentos expressos na audiência pública serão 90 

considerados. Na sequência, Fábio Ritzmann abriu espaço para manifestação dos 91 

conselheiros, sendo que as réplicas ou tréplicas ficarão para o final, se houver possibilidade. 92 

Dilvo se manifestou favorável às novas tecnologias, bem como ao projeto do emissário 93 

submarino. Disse que precisa examinar a questão sob duas óticas: 1) Avaliar se o emissário 94 

submarino é a melhor opção, pois tem acompanhado as novas tecnologias em relação ao 95 

reuso da água que, na sua avaliação, dá aproveitamento melhor do saneamento das Estações 96 

de Tratamento de Esgoto (ETEs). 2) Considerando que o emissário tem custo muito alto, a 97 

CASAN não dispõe desse  recurso. A ótica financeira é que vai garantir se vão existir ou não 98 

os investimentos. Dilvo disse que a CASAN é uma concessionária e não vem cumprindo com 99 

suas obrigações do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Enalteceu o entusiasmo 100 
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do grupo presente na reunião, sendo aproximadamente quarenta pessoas preocupadas em 101 

resolver o problema do saneamento, porém a concessionária não consegue resolver os 102 

problemas. Na sua avaliação o debate é outro. Alexandre esclareceu que é preciso pensar 103 

diversas opções. Informou que o reaproveitando da água, não é excludente, mas é 104 

complementar. O conselheiro Eugênio, após leitura do EIA e RIMA, avaliou que o EIA ficou 105 

preso apenas ao emissário submarino. Na sua avaliação, o Estudo deve considerar a ETE, a 106 

distribuição e a emissão. Demonstrou a preocupação como morador que desfruta deste bem 107 

patrimonial, que são as praias e o meio ambiente, se o emissário irá funcionar conforme for 108 

projetado. A ETE tem possibilidade de projeção, indagou Eugênio. Indagou ainda sobre: 109 

Cristalinidade das águas da Ilha do Campeche; Consequências à vida marinha; Planejamento, 110 

controle na execução do que foi projetado e seu funcionamento. Também citou a preocupação 111 

em relação às erosões, citada no documento. A parte concedente, que é o Município, deveria 112 

participar do estudo para ter certeza de que esta é única alternativa existente. No Brasil tem 113 

vários exemplos com diferentes alternativas. Em 2017 foi assinado decreto constituindo um 114 

grupo de estudo do esgotamento sanitário do Município e a discussão não foi levado ao 115 

conhecimento dos munícipes. Também disse que na II Conferência de Saneamento não houve 116 

nenhuma discussão ser esta a única alternativa para o Município. Uma das políticas 117 

aprovadas na II Conferência é de que a política de esgotamento sanitário deverá ser 118 

participativa e a concepção geral do sistema de abastecimento de água e esgotamento deve 119 

ser em consonância com os demais planos e políticas como o Projeto Orla. Porém, não viu 120 

isso citado no RIMA. Também não viu citadas diversas legislações e planos existentes, e 121 

deverá ser submetido ao COMSAB, Conselho das Cidades e às consultas públicas nos 122 

distritos, enfatizou Eugênio, que isso foi aprovado na II Conferência. O projeto é ótimo, mas 123 

precisa ser bem construído, precisa ter a participação para que possam ser apresentadas 124 

outras alternativas enriquecendo o projeto. Na sua avaliação, na audiência pública prevista 125 

para o dia 20 de maio, poderá haver problemas e a proposta ser rejeitada. Eugênio sugeriu 126 

que, antes da audiência pública, a discussão seja levada aos distritos que serão afetados 127 

diretamente pelo projeto. Alexandre esclareceu que audiência pública não é deliberativa, mas 128 

é para levantar percepções, ela faz parte do processo de licenciamento. Bianca esclareceu 129 

que o IMA está analisando o estudo ambiental. Para o órgão ambiental não existe o projeto, 130 

pois ele faz parte da fase sucessiva do licenciamento, caso se demonstre a viabilidade 131 

ambiental desse tipo de empreendimento, caso se demonstre a viabilidade a partir da análise 132 

do EIA, do RIMA, da audiência pública, da vistoria, do pedido de complementações, das 133 



                                                       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  

 

 
Pág 5 de 10 

percepções dos órgãos intervenientes, do conhecimento da equipe técnica que está fazendo 134 

análise, caso se demonstre a viabilidade ambiental desse empreendimento, é emitida a 135 

Licença Ambiental Prévia – LAP, que vai apresentar as diretrizes do projeto, vai definir o que 136 

deverá constar no projeto. Bianca disse ainda que a LAP pode apresentar alterações 137 

consideráveis ao projeto. A LAP tem validade de seis anos. Durante este período, a Prefeitura 138 

ou a prestadora de serviços pode decidir se vai pedir a Licença de Instalação do 139 

empreendimento. As condicionantes constantes da LAP serão premissas para 140 

desenvolvimento do projeto. O projeto ainda não existe, ele só será elaborado caso se 141 

demonstre a viabilidade ambiental prévia com base na audiência pública. Em relação ao risco 142 

de erosão, Bianca esclareceu que as erosões podem acontecer com ou sem o emissário. 143 

Quanto à área de ampliação, Alexandre disse que não está definido onde serão as novas 144 

ETEs do emissário pois, independentemente do local, haverá problemas de disposição do 145 

efluente. Disse Alexandre que, ambientalmente, não é adequado fazer o tratamento a nível 146 

terciário, pois irá gerar mais resíduos em terra que deverá ser ‘exportado’ para o aterro de 147 

outro município. Eugênio reiterou sua preocupação em relação ao tratamento, distribuição e 148 

lançamento, ressaltando que a preocupação maior está no tratamento, levando em 149 

consideração também as épocas de chuvas intensas. O conselheiro disse que não visualizou 150 

essa questão no RIMA. Alexandre disse que no EIA isso está descrito por meio de diversos 151 

cenários para melhor compreensão. Em relação a ETE Franca, Alexandre informou que é um 152 

projeto piloto onde parte do biogás gerado é reaproveitada para abastecer parte da frota da 153 

SABESP. Em relação ao comentário do Eugênio sobre a Conferência, João Henrique Pereira 154 

esclareceu que o evento abordou os quatro temas: Esgoto, água, drenagem e resíduos 155 

sólidos, salientando que tem duas metas do eixo de esgotamento sanitário, sendo uma a 156 

concepção geral do esgoto sobre o qual teve evento público no dia 11/11/2017 e o grupo 157 

criado por decreto para este fim está realizando o estudo para, na sequência, trazer ao 158 

Conselho Municipal de Saneamento Básico e levar às demais entidades envolvidas para 159 

receber contribuições. E, ligado a este, realizar estudo sobre as alternativas de destinação 160 

final. Disse ainda que, embora o grupo de concepção geral do esgoto ainda não tenha 161 

concluído os estudos, mas parte do que o Alexandre apresentou é fruto das discussões do 162 

referido grupo. Em relação a indagação da conselheira Iara (SMS) sobre floração de micro 163 

algas, Alexandre disse que houve este estudo, salientando que o risco de floração de micro 164 

algas não ficou associado ao empreendimento, até porque esse risco ocorre por processos 165 

naturais. Disse que na Califórnia existe essa avaliação da floração de micro algas, mas muito 166 
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relacionadas às foz dos rios próximas as áreas de encostas que, em alguns momentos, a 167 

curva do rio lava uma parte da praia. Larissa (ARESC) solicitou esclarecimentos sobre os 168 

impactos ambientais que o efluente possa gerar no ecossistema marinho, o raio que o efluente 169 

irá alterar o impacto, características físicas, químicas, a biota e colocou sua dúvida em relação 170 

à qualidade do efluente que será lançado. Disse que atualmente, algumas ETEs não atendem 171 

a legislação ambiental. Alexandre exemplificou um caso extremo de risco de rompimento de 172 

efluente bruto, detalhando tecnicamente que o risco será mitigado pelo próprio 173 

empreendimento. Gabriel Pessina se manifestou dizendo que participou de um evento no Rio 174 

de Janeiro onde foram apresentados diversos estudos, mais especificamente sobre o 175 

emissário de Ipanema não afeta a praia, o que afeta a balneabilidade de Ipanema e 176 

adjacências são os canais de drenagem. Carlos Leite disse que o Jurerê Internacional há 38 177 

anos está captando água do lençol freático, utilizam, tratam e reintroduzem e nunca faltou 178 

água. É um modelo que está dando certo, salientando que foi definida no projeto a quantidade 179 

de habitantes compatível com a quantidade de água. Disse que isso é fácil num 180 

empreendimento, mas no município se torna complexo. Indagou se o emissário com o 181 

dimensionamento previsto irá atender toda a população prevista para o Sul da Ilha. Ao longo 182 

do desenvolvimento futuro que sejam adotadas alternativas locais. Alexandre chamou isso de 183 

empreendimento estruturante, pois ele dá condições de evolução no Sul da Ilha. Na 184 

oportunidade, mencionou o desafio de abastecer o Sul da Ilha considerando o aumento 185 

populacional considerável. Esclareceu aos conselheiros que o emissário irá atender desde a 186 

Lagoa da Conceição até a Ponta de Naufragados, nas duas vertentes, Leste e Oeste. Carlos 187 

Leite enfatizou que este é o início da discussão de um processo com a comunidade e não o 188 

fim. Roseane (AMOCAM) disse que foi realizada pesquisa na comunidade onde vinte (20) 189 

pescadores foram entrevistados. Indagou qual é o ‘Plano B’ ou o emissário já está 190 

consolidado. Alexandre esclareceu que essa discussão está sendo realizada pelo Grupo 191 

Multisetorial de Concepção Geral do esgoto, porém, se esta alternativa não for aceita, o grupo 192 

terá que fazer o replanejamento das metas do PMSB o qual apresenta, de maneira tácita, a 193 

Disposição Oceânica, tendo como uma das metas, o estudo da Disposição Oceânica. 194 

Portanto, o que está sendo realizado, é cumprimento o PMSB. Disse que existem diversos 195 

grupos contrários a implantação do emissário, mas é preciso buscar alternativas e implantar a 196 

mais segura. Roseane demonstrou a preocupação com a morosidade. Bianca informou que a 197 

ETE Rio Tavares está em construção para uma capacidade que não vai atender a demanda 198 

de toda região. Cláudio (FLORAM) como representante de órgão ambiental do Município, 199 
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questionou a forma de análise deste assunto, salientando que essa discussão não acontece 200 

dentro da Prefeitura, assim como não aconteceu anteriormente quando a questão do 201 

emissário estava na pauta do Conselho de Saneamento. Disse ainda que não se pode repetir 202 

os erros, exemplificando a forma como foi encaminhada a audiência pública dos Ingleses, 203 

anteriormente. Em atenção à colocação da moradora Roseane, Cláudio salientou que a 204 

comunidade não conhece o projeto e, por isso, a audiência pública não terá o resultado 205 

esperado, tanto pela CASAN, quanto pelo IMA. Indagou qual é o posicionamento técnico do 206 

órgão concedente, que é a Prefeitura, considerando que, como conselheiro e representante 207 

técnico do órgão ambiental, não teve a oportunidade de analisar a proposta. Disse que o poder 208 

concedente deveria fazer a análise, dar o parecer e daí sim abrir a audiência pública. Cláudio 209 

enfatizou que é preciso repensar a forma de transmitir as informações técnicas para a 210 

população, com linguajar mais acessível, para possibilitar a compreensão. Caso contrário, 211 

passada a audiência pública, surgirão os questionamentos da comunidade, da imprensa, do 212 

Ministério Público Estadual e Federal. Alexandre disse que o desafio é dar continuidade à 213 

discussão. Dilvo falou sobre a população, lembrando que Florianópolis atualmente tem uma 214 

população de aproximadamente quinhentas mil pessoas e em 2030 estima-se que estará com 215 

oitocentas mil. Trouxe o exemplo de Singapura, onde estão aterrando a Ilha para receber mais 216 

habitantes e não tem nenhum problema de saneamento. Roseane questionou os modelos 217 

apresentados pela CASAN são dos Estados Unidos, salientando que a nossa realidade é 218 

diferente. Newton Colle se manifestou insatisfeito com o Município, que não consegue 219 

administrar seus próprios negócios, exemplificando o trânsito, lixo, dentre outros. Colle 220 

enfatizou que essa Prefeitura não tem competência suficiente para assumir o saneamento ou 221 

para terceirizar o saneamento. Disse que participou do estudo onde tem a proposta de três 222 

soluções de emissários que, na sua avaliação, é a solução mais correta, à qual a CASAN 223 

conseguirá financiamento. Gabriel Pessina disse que a CASAN em parceria com a Prefeitura 224 

está com diversas ações de fiscalização. Percebeu que há objeção ao projeto, porém a 225 

intenção é difundir a informação do ponto de vista técnico e ambiental. Na sua avaliação, os 226 

formadores de opinião deveriam estar mais abertos à proposta, concluiu Gabriel. Alencar, 227 

Presidente da Associação de Moradores do Campeche (AMOCAM), afirmou que a CASAN é 228 

uma instituição política e não técnica. Citou um documento assinado em 1997, pelo então 229 

Presidente da CASAN, orientando que o sistema de esgotamento sanitário e a questão da 230 

água fossem discutidos com a comunidade. Durante vinte anos, a comunidade foi alijada do 231 

processo de discussão. O emissário submarino já foi discutido no Campeche – Sul da Ilha e foi 232 
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refutado na época. Agora está voltando o emissário, novamente sem a discussão prévia com a 233 

comunidade. Alencar indagou quem solicitou ou escolheu o emissário. Disse que em 2017 foi 234 

assinado decreto criando uma comissão de estudo da concepção geral do esgotamento 235 

sanitário, a qual deveria apontar as possíveis alternativas. Na oportunidade, propôs que a 236 

audiência pública não seja realizada na data prevista, pois considera não haver tempo hábil, 237 

ou seja, tem apenas dez dias, para divulgar a todos os moradores o que é o emissário 238 

submarino. Também fez crítica à Prefeitura que não manifestou seu parecer em relação ao 239 

emissário, bem como o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Disse que em vinte anos 240 

ninguém teve a capacidade de, coletivamente, criar solução para o esgoto. A participação 241 

comunitária se resume em ‘apagar fogo’, a exemplo como é realizada a discussão do 242 

emissário. Se tivesse sido criado um Plano Diretor e um Plano de Saneamento adequado ao 243 

Plano Diretor, nada disso estaria acontecendo. Por fim, Alencar disse que a CASAN é uma 244 

instituição de espera política, por mais que existam pessoas com a capacidade técnica. 245 

Bianca disse que, considerando que a audiência pública será presidida pelo IMA, sendo esta 246 

uma etapa obrigatória de análise, não sendo este o espaço de discussão da concepção do 247 

saneamento em Florianópolis. O órgão ambiental não questiona o processo, mas sim, analisa 248 

a proposta formalizada na instituição. Bianca disse que, se houver o entendimento de que a 249 

audiência pública não deve ser realizada no dia 20/05, o pedido pode ser formalizado ao 250 

Presidente do IMA. Alexandre disse que uma das metas do PMSB é a realização de estudos 251 

de alternativas de fluentes tratados sendo de disposição oceânica, dentre outras para o 252 

esgotamento sanitário. Alencar disse que em Florianópolis nunca teve e nunca terá 253 

participação popular. Participar não é apenas assistir uma apresentação. Dilvo disse que falta 254 

o estudo de outras alternativas, conforme solicitou a moradora do Campeche, referindo-se ao 255 

‘Plano B’. Salientou que, no decorrer da apresentação, na sua avaliação, o representante da 256 

CASAN não deixou claro se o emissário é a melhor opção. Ao que Fábio Ritzmann enfatizou 257 

que as opções não são excludentes, mas sim complementares. Larissa avaliou com 258 

estranheza que está sendo apresentada apenas a proposta do emissário, questionando que 259 

outras alternativas poderiam ser analisadas. Mas não viu outra alternativa, salientando que 260 

Florianópolis tem potencial elevado de técnicos capacitados nesta área. Na sua avaliação, 261 

antes da audiência pública, a CASAN deveria apresentar as outras alternativas, 262 

exemplificando o reuso. Neste sentido, Gabriel questionou se a população iria aceitar na 263 

torneira a água fornecida pelo reuso/reaproveitamento. Larissa esclareceu que a água poderia 264 

ser utilizada para fins não potáveis. Eugênio se manifestou salientando a necessidade de 265 
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discutir melhor o assunto, valorizando o trabalho que está sendo realizado. Sugeriu surtar a 266 

audiência pública e levar essa discussão para reuniões nas comunidades e, posteriormente, 267 

reagendar a data da audiência pública. Carlos Leite disse que a audiência pública não será a 268 

única e nada impede que se façam outras reuniões posteriormente. Alencar solicitou que a 269 

comunidade seja ouvida e manter a data da audiência pública é uma imprudência. Carlos Leite 270 

propôs, como conselheiro, que seja adiada por trinta dias a audiência pública, e que durante 271 

este período, sejam realizadas pelo menos duas reuniões nas regiões. O Presidente do 272 

COMSAB Fábio Ritzmann assumiu o compromisso de requerer formalmente ao IMA que se 273 

prorrogue a audiência pública por mais trinta dias, a partir da data da audiência pública. Para 274 

tanto, Alexandre se dispôs a participar das reuniões que forem necessárias pelas 275 

comunidades. Fábio salientou que essa discussão não se restringe somente ao Sul da Ilha. 276 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente do COMSAB Fábio 277 

Ritzmann e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 278 

 279 
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