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       ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 22/02/201.   1 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze 2 

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

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

Básico: Jeferson Melo (Gab. do Prefeito); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Márcio Ishihara 5 

Furtado e João Henrique de S. Pereira (DSA/SMI); Maria Aparecida Napoleão Catarina 6 

(SMO/SMI); Marco Aurélio Abreu (SMT); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Alexandre Bach 7 

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

Entidades Comunitárias); João Manoel do Nascimento (UFECO); Afonso Veiga Filho 9 

(ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas 10 

ao S. Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente) e Carlos B. Leite (SINDUSCON). Estiveram 11 

presentes na reunião: Lucas Barros Arruda, Audenir Cursino de Carvalho e Alexandre Bock 12 

(SMI); Elton de Souza (PMF); Guilherme F. Campos (CASAN) e a Secretária do Conselho 13 

Paulina Korc, somando um total de vinte e uma (21) pessoas presentes. Justificaram ausência: 14 

Tânia Maas dos Anjos (Gab. do Prefeito); Sheila Comiran e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); 15 

Fernanda Maria de Felix Vanhoni (CREA/SC). A reunião foi presidida pelo Diretor de 16 

Saneamento, Audenir Cursino de Carvalho que, inicialmente, justificou a ausência do 17 

Superintendente de Habitação e Saneamento, mas que, posteriormente, o mesmo estará 18 

presente. Na sequência, foram homologadas as justificativas de ausência e aprovadas as atas 19 

das reuniões ordinárias realizadas nos dias 26/10/2017 e 30/11/2017. Na oportunidade, 20 

Paulina informou que já disponibilizou no site da Prefeitura as atas das reuniões do Conselho 21 

realizadas em 2016 e 2017 e que estará inserindo as demais atas à medida que tiver acesso 22 

às mesmas. Na sequência, o Geógrafo Márcio Ishihara Furtado explanou a avaliação do plano 23 

de Gestão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Florianópolis (PMISB) e, 24 

na sequência, avaliação das metas e ações relacionadas ao abastecimento de água do 25 

PMISB. No decorrer da apresentação, algumas metas/ações tiveram destaque. Meta 5: 26 

Necessidade de equacionar as informações da CASAN (GIS) e da Prefeitura 27 

(Geoprocessamento). Ação 11: Priscila informou que no caso de SAC e SAI a 28 

responsabilidade é do proprietário/particular. O controle é realizado pelo operador e este 29 

encaminha as informações à Vigilância Sanitária (VISA). Ação 13: VISA atende a população 30 

mais vulnerável. Precisa revisar o alinhamento de conceitos. Ação 20: Pablo informou que a 31 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável (SDS), por meio de uma empresa 32 

contratada, está elaborando o Plano Estadual Hídrico das Bacias, mas a Ilha não está inserida 33 
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nessa discussão. Afonso enfatizou que houve, no passado, reuniões cuja meta era o 34 

planejamento integrado (regional), mas não teve continuidade. A solução seria estabelecer 35 

como região metropolitana para integrar e projetar para o futuro. Afonso disse ainda que a Ilha 36 

não tem água suficiente e exemplificou a experiência do Nordeste que já está fazendo a 37 

dessalinização da água, alternativa esta importante a ser estudada para a Ilha. Para tanto, 38 

Andréia disse que a CASAN já realizou estudos preliminares, porém nestes constatou-se 39 

impactos negativos, como elevado custo. João Manoel disse que o Município não está inserido 40 

na Bacia do Cubatão, e enfatizou a importância de discutir a região metropolitana ou 41 

conurbada. Marcio disse que a SDS informou em uma reunião que houve a criação, em 2017, 42 

de uma Unidade de Planejamento e Gestão - UPG Ilha de Santa Catarina e que verificaria 43 

com a SDS e encaminharia a resposta ao Conselho. Pablo sugeriu que a Fundação Certi, 44 

contratada pela SDS, seja chamada para apresentar, ao Conselho, uma síntese do trabalho 45 

que está elaborando. Na oportunidade disse que é preciso ter claro o que vamos propor como 46 

estratégia de revisão do PMISB. Para tanto, Afonso disse que há um empecilho: a cada quatro 47 

anos mudam o Prefeito e os Vereadores. Ação 53 e 54: Carlos Leite disse que no Plano 48 

Diretor foi mencionado que os Sistemas Independentes merecem atenção. Ação 82: sobre as 49 

duas leis que tratam de critérios de construção para reutilização de águas pluviais e cinzas: 50 

segundo Priscila, o projeto hidrossanitário é avaliado pela VISA, que já está exigindo. Pablo 51 

sugeriu que fosse elaborado gráfico para identificar o que foi atendido, o que é contínuo. 52 

Trabalhar na revisão do que não foi atendido: é porque não é exequível? Não interessa? Finda 53 

a apresentação, Lucas Arruda solicitou inversão de pauta, sendo acatada pelos conselheiros. 54 

Na oportunidade, discorreu sobre a Organização da II Conferência Municipal de Saneamento 55 

Básico. Rememorou que foi remetido por email convite para reunião, quando se deu a 56 

composição dos grupos. A coordenação da Conferência foi dividida em dois grupos: Grupo 1 – 57 

Coordenação Operacional/logístico, responsável pela organização do evento, ficou vinculada à 58 

Secretaria de Infraestrutura, sendo: Audenir Cursino de Carvalho (Coordenador), Albertina 59 

Souza Silva, Paulina Korc e Márcio Ishihara Furtado; Grupo 2 – Coordenação 60 

executiva/técnica tratará das diretrizes da Conferência, ficando sob a coordenação do 61 

Conselho de Saneamento/sociedade civil organizada: João Manoel (representação 62 

comunitária), Carlos Leite (representação empresarial), Pablo Sezerino (representação 63 

acadêmica) e mais um integrante do Conselho a ser convidado, cujo objetivo é que cada um 64 

coordene um eixo do saneamento. O grupo reunido acordou a realização de uma reunião 65 

ampliada no dia 22 de março, se possível, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, cujo 66 
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objetivo principal será a abertura oficial da II Conferência Municipal de Saneamento, 67 

resgatando a I Conferência, validando o Regimento Interno e apresentando a agenda de 68 

trabalho do Grupo 2 (Coordenação executiva e técnica) que antecederá a II Conferência. Foi 69 

proposto um calendário de reuniões preparatórias para a Conferência nas seguintes datas: 04 70 

e 05/04; 18 e 19/04; 02 e 03/05; 16 e 17/05; 30 e 31/05 (se houver necessidade), sempre às 71 

19 horas, possivelmente no Plenarinho da Câmara de Vereadores. Lucas informou também 72 

que no dia 26/02, às 10 horas, será realizada a primeira reunião técnica para revisar as metas 73 

de esgoto. Para tanto, convidou os conselheiros interessados a participar. João Manoel 74 

salientou que é importante inserir a região metropolitana no contexto. Paulina salientou que a 75 

ata da primeira reunião preparatória, realizada no dia 06/02, foi disponibilizada por email em 76 

16/02 a todos os conselheiros. Após explanação da proposta, os conselheiros presentes 77 

concordaram com a modalidade da II Conferência Municipal de Saneamento Básico de 78 

Florianópolis. Outro ponto de pauta apresentado por Lucas foi a necessidade de indicação de 79 

membros para compor a Comissão Especial das Metas da Taxa de Resíduos Sólidos, 80 

atendendo o decreto do Prefeito para discutir uma nova lei de taxa de resíduos sólidos. Na 81 

oportunidade colocaram-se à disposição: Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao 82 

S. Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente) e Albertina da Silva de Souza (Assoc. de 83 

Moradores e Entidades Comunitárias), sendo apoiadas pelos demais conselheiros. Na 84 

sequência, conforme prevista em pauta, o Geógrafo Alexandre Bock apresentou a avaliação 85 

das metas e ações relacionadas a limpeza e manejo de resíduos sólidos do PMISB, 86 

discorrendo sobre as ações pertinentes a cada meta. Alexandre Bock disse que estas metas já 87 

estão contempladas no Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), porém 88 

neste momento em que é necessária a avaliação das metas, produto da I Conferência, é 89 

preciso descrever o que foi atingido. Albertina salientou que as ações de educação ambiental 90 

foram elaboradas pelos órgãos como FLORAM, SME, COMCAP. Após alguns 91 

esclarecimentos, foi definido que a avaliação sobre resíduos sólidos deverá mostrar se a meta 92 

foi ou não atendida, por meio das ações, sem identificar a quem compete. Lucas salientou que 93 

o PMISB precisa garantir recurso. Finalizando a reunião, Alexandre Bock ficou responsável de 94 

elaborar planilha única de avaliação das metas e ações de resíduos sólidos, contendo o 95 

atendimento ou não das ações, para ser disponibilizada aos membros do Conselho de 96 

Saneamento. Após a apresentação de todas as avaliações ao Conselho, a Diretoria de 97 

Saneamento deverá demonstrar na reunião de lançamento da conferência no dia 22 de março,  98 

em gráfico de pizza, as metas e ações atendidas, parcialmente atendidas e não atendidas de 99 
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cada área do saneamento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, Márcio 100 

Ishihara Furtado e Paulina Korc, redigimos a presente ata. 101 

 102 
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