
                                                       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 1 de 5 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 27/06/2019. 1 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório 2 

da ARESC – Rua Anita Garibaldi, Nº 79 - 12º andar - Centro – Florianópolis, reuniram-se os 3 

seguintes integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB: Fábio 4 

Ritzmann e João Henrique de S. Q. Pereira (SMHS/SMI); Tânia Maas dos Anjos (Gab. 5 

Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Márcio 6 

Ishihara Furtado (SMO/SMI); Priscilla Valler dos Santos e Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos 7 

André Pincelli (VISA); Pery Fernando Fornari Filho e Andreia Senna Soares Trennepohl 8 

(CASAN); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Dilvo Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz 9 

Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Albertina da Silva de 10 

Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES); Odilon Fernandes Roman (CREA/SC); 11 

Mariana Becker (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 12 

Ambiente), totalizando quinze (15) instituições do Conselho representadas na reunião. 13 

Estiveram também presentes na reunião: Sara T. Camargo e Marília D. Schmitz 14 

(DIRSAN/SMI); Rodrigo Maestri, Carlos Alberto Coutinho, Reinaldo Guedes dos Santos 15 

(CASAN); Luíza R. B. Burgardt e Thaynara Svaldi (ARESC); Diego Fiel Santos (OSG/UFSC); 16 

Fabiana Thiesen (SINDUSCON)  e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando um total 17 

de vinte e nove (29) pessoas presentes. O Presidente do COMSAB Engº. Fábio Ritzmann 18 

presidiu a presente reunião ordinária. Inicialmente agradeceu a presença de todos e, na 19 

sequência, submeteu à homologação as justificativas de ausência dos conselheiros: Elton 20 

Rosa Martinovsky e Nórton Makowiecky (PGM); Karina da Silva de Souza (COMCAP); Pablo 21 

Heleno Sezerino e Flávio Rubens Lapolli (UFSC); Mariana Molleri de Limas Fonseca 22 

(SINTAEMA), Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à 23 

Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON), Marcel Vieira de Souza e 24 

Luiz Daniel Bento (PROCON Municipal), sendo acatadas as justificativas. Considerando não 25 

haver quórum no início da reunião, Ritzmann submeteu aos conselheiros a proposta de 26 

inversão de pauta, a qual foi acatada. Na oportunidade, Albertina da Silva de Souza trouxe à 27 

tona a discussão do emissário submarino. Rememorou que o Conselho de Saneamento não 28 

encaminhou nenhuma discussão sobre o emissário submarino. Enfatizou que houve reunião 29 

no Sul da Ilha, com a participação de 180 pessoas, onde a comunidade cobrou o 30 

posicionamento da Prefeitura, a qual é a protagonista da questão. Salientou, porém, que quem 31 

está promovendo as discussões é a CASAN. Albertina lamentou que até hoje não tem 32 

nenhum estudo sobre a Concepção Geral do Esgotamento Sanitário em Florianópolis. Este 33 
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Conselho precisa encaminhar essa discussão, enfatizou a conselheira Albertina. Na 34 

oportunidade, Eugênio se manifestou dizendo que a Prefeitura precisaria assumir essa 35 

discussão. Disse ainda que nas conferências municipais de saneamento não foi citada a 36 

questão do emissário submarino. Em relação ao Decreto Municipal nº 17748/17 que instituiu 37 

Comissão Especial para o Planejamento da Concepção Geral dos Sistemas de Abastecimento 38 

de Água Potável e Esgotamento Sanitário, no município de Florianópolis, Eugênio disse que 39 

até hoje não foi apresentado nenhum relatório dessa comissão. Em sua opinião, os dois 40 

sistemas terão problemas. Seria prudente, segundo o conselheiro Eugênio, que a CASAN 41 

pudesse assumir, juntamente com a Prefeitura, a proposta da comunidade. Finalizado este 42 

informe e, considerando haver quórum, Fábio Ritzmann retomou a pauta original e colocou 43 

em apreciação a ata da reunião ordinária de 30/05/2019 sendo aprovada por unanimidade 44 

pelos conselheiros presentes. De acordo com o item 4 da pauta, Fábio Ritzmann passou a 45 

palavra ao conselheiro João Henrique de S. Q. Pereira para fazer a Apresentação do 46 

Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) de 2018. João 47 

Henrique Pereira explanou sobre as fontes de recurso do Fundo Municipal de Saneamento 48 

Básico, especialmente as provenientes do Contrato de Programa celebrado com a Casan e 49 

seus termos aditivos, os quais regulam o repasse ao Fundo e os dois principais contratos 50 

existentes, Programa Floripa Se Liga Na Rede (recurso específico garantido por meio de 51 

Convênio) e Proactiva voltado para o transporte e disposição final dos resíduos sólidos, além 52 

dos demais contratos voltados para recomposição de pavimentação asfáltica. Concluída a 53 

apresentação, Eugênio se manifestou destacando a importância da educação ambiental e do 54 

esgotamento sanitário dentro da cidade. A partir do Fundo Municipal de Saneamento Básico 55 

(FMSB) seria importante investir na educação ambiental. Ritzmann avaliou positivamente a 56 

sugestão do Eugênio e disse que o Programa Floripa Se Liga Na Rede tem como um dos 57 

principais objetivos a conscientização ambiental. Na oportunidade, informou que o Programa 58 

Floripa Se Liga Na Rede está elaborando um panfleto de conscientização sobre saneamento 59 

básico. Quanto ao Relatório de Gestão, Albertina disse que acompanha o Portal de 60 

Transparência e percebe que o recurso é utilizado para transporte dos resíduos sólidos para o 61 

aterro sanitário localizado em Biguaçu. “Precisamos implementar outros projetos”,  concluiu 62 

Albertina.  João Henrique Pereira ressaltou que a fiscalização do contrato de transporte e 63 

disposição final, atualmente, é responsabilidade da COMCAP. Segundo ele, a Autarquia de 64 

Melhoramentos da Capital – COMCAP deverá assumir os custos referentes a essas duas 65 

etapas da prestação dos serviços na área de resíduos sólidos assim que concluído o presente 66 
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contrato por meio da Taxa de Resíduos Sólidos. Fábio disse que a COMCAP está realizando 67 

estudo, onde identificou que 20% do resíduo é “verde”. Para tanto, será adquirido equipamento 68 

para triturar e dar destino correto. Andréia disse que a CASAN tem projetos de educação 69 

ambiental. Dilvo se manifestou dizendo que o Conselho é um braço auxiliar da Prefeitura, 70 

entretanto, falta objetividade. Na oportunidade, reiterou a sua proposta da composição das 71 

comissões. Ao que Ritzmann esclareceu que não há consenso sobre a formação das 72 

comissões. O Presidente do Conselho também se manifestou em relação às informações 73 

divulgadas e pedido de apoio por parte da Associação de Moradores do Novo Campeche 74 

(AMONC) em relação ao emissário submarino que, na sua avaliação, destroem a discussão e 75 

perdem a credibilidade. Ritzmann disse ainda que no saneamento, o resultado da fiscalização 76 

é eficiente. Enfatizou que o relacionamento entre Prefeitura e CASAN melhorou muito, 77 

buscando sempre mais a transparência e obtendo resultado. Eugênio destacou dois aspectos 78 

importantes: 1) A atual presidência da CASAN é técnica; 2) A discussão da revisão do PMISB 79 

deve passar pelo COMSAB. Dando seguimento à pauta, deu-se a apresentação dos 80 

investimentos financeiros realizados pela CASAN, em Florianópolis, desde a assinatura do 81 

Contrato de Programa, em 2012. O engenheiro sanitarista e assessor de planejamento da 82 

CASAN, Rodrigo Maestri, em sua explanação enfatizou que a atual presidência é de 83 

responsabilidade de uma técnica da CASAN. Discorreu sobre Análise de Estudo de 84 

Viabilidade Econômico Financeira (2012-2018), instrumento que compõe o Contrato de 85 

Programa. Encerrada a apresentação, Fábio Ritzmann solicitou que a CASAN traga ao 86 

COMSAB as restrições e os entraves ambientais para que o Conselho possa discutir. Na 87 

oportunidade, se colocou à disposição da CASAN para juntos buscarem soluções aos 88 

entraves. João Henrique Peixoto solicitou informações atualizadas do andamento do 89 

processo licitatório da ETE para João Paulo, Cacupé, Sambaqui, Santo Antonio de Lisboa e 90 

Saco Grande. Em relação a apresentação da CASAN, Peixoto salientou que a despesa 91 

deveria ser proporcional ao investimento. Dilvo disse que, após muito tempo, a CASAN 92 

aplicou o que deveria ter aplicado. Esclareceu que faz suas críticas com base nos relatórios 93 

anuais publicados. Dilvo supõe que os números apresentados na presente reunião possam 94 

ser reais, mas irá verificar com os outros relatórios e demonstrativos. Disse ainda que precisa 95 

buscar os investimentos de cada ano. Ao que Rodrigo afirmou que a ARESC faz a aferição 96 

dos dados sistematicamente. Coutinho complementou informando que o Contrato não é 97 

anual, mas por períodos como 2012-2015 e assim por diante. Djan citou que as comunidades 98 

de Cacupé e Santo Antônio se mobilizaram de forma contrária a implantação da implantação 99 
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da Estação de Tratamento de Esgoto. Para tanto, Coutinho esclareceu que nestes casos os 100 

recursos muitas vezes são devolvidos por falta de consciência dos moradores. Fábio destacou 101 

que o que interessa é o resultado e não o caminho. Eugênio se manifestou ressaltando que é 102 

preciso discutir o papel da ARESC, que tem o papel de fiscalizar as metas e ações do PMISB. 103 

Na oportunidade, sugeriu chamar a ARESC para avaliar o cumprimento das metas. 104 

Apresentou sua preocupação se a CASAN tem capacidade de atender a população projetada. 105 

Maestri disse que o Município não é autossuficiente em relação ao saneamento. Coutinho 106 

informou que pelo estudo de crescimento populacional elaborado por Campanário o PMSB foi 107 

superdimensionado em relação às estruturas de saneamento. Eugênio disse que na 108 

Conferência de Saneamento ficou estabelecida a articulação entre o PMISB e o Plano Diretor. 109 

Mariana Becker disse que na cobertura de 60% estão consideradas exclusivamente as redes 110 

em operação e com tratamento. Maestri esclareceu que com as obras atualmente em 111 

andamento a previsão é de se alcançar índices de 77% de cobertura de esgoto coletado e 112 

tratado no Município. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, 113 

redigi a presente ata. 114 

 115 
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