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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 28/03/2019. 1 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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: Cláudio Soares da 4 

Silveira (FLORAM); Nórton Makowiecky (PGM); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Fábio 5 

Ritzmann e João Henrique de S. Pereira (SMHS/SMI); Ricardo Miguel Voss (SMO/SMI); 6 

Rosely Rosana Ferrari Dallabona (SMTTDE); Flávio G. dos Santos Filho (SMC); Priscilla Valler 7 

dos Santos e Iara Réus Magalhães (SMS); Carlos André Pincelli (VISA); Alexandre Bach 8 

Trevisan (CASAN); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Jardel Farias (IPUF); Dilvo Vicente 9 

Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. 10 

Com.); Albertina da Silva de Souza (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES); Pablo Heleno 11 

Sezerino (UFSC); Mariana Molleri de Limas Fonseca (SINTAEMA); Thaianna Elpídio Cardoso 12 

e Tatiana da Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao 13 

Meio Ambiente); Carlos B. Leite (SINDUSCON), sendo 20 instituições do Conselho 14 

representadas. Estiveram também presentes na reunião: Sara T. Camargo (DS/SMHS/SMI); 15 

Andreia Senna S.Trennepohl e Gabriel L. Pessina (CASAN); Diego Besselli, Vinícius 16 

Ragghianti (ECHOA/Se Liga na Rede) e Paulina Korc (Secretária do COMSAB), somando um 17 

total de trinta (30) pessoas presentes. O Presidente do Conselho Engº. Fábio Ritzmann 18 

conduziu a reunião. Inicialmente agradeceu a presença de todos e, na sequência, submeteu à 19 

homologação as justificativas de ausência dos conselheiros: Tânia Maas dos Anjos (Gab. 20 

Prefeito); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Karina da Silva de Souza (COMCAP); Aroldo 21 

João Costa (CREA/SC); Fernanda Maria de Felix Vanhoni (ABES/SC); Luiz Daniel Bento 22 

(PROCON Municipal) e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF). Ritzmann colocou em apreciação a 23 

ata da reunião ordinária de 28/02/2019, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 24 

presentes. Na sequência, deu as boas vindas aos novos membros do COMSAB, sendo: Jardel 25 

Farias (IPUF) e Djan Porrua de Freitas (ABES). Na oportunidade, Thaianna Elpídio Cardoso 26 

(ACESA) informou que assumirá novo trabalho fora de Florianópolis e, por isso, a entidade 27 

encaminhará documento substituindo-a neste Conselho. De acordo com a pauta, Engº. Fábio 28 

passou a palavra ao João Henrique de S. Pereira para apresentar as ações desenvolvidas 29 

pelo Grupo SANEAR em Florianópolis. Inicialmente, João Henrique Pereira informou sobre a 30 

composição do Grupo Interinstitucional para regularização e fiscalização no setor de 31 

esgotamento sanitário no Município de Florianópolis - Grupo SANEAR Floripa (Decreto Nº 32 

18.850, de 08/08/2018), do qual fazem parte: SMI, VISA, FLORAM e CASAN, estando 33 
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presentes nesta reunião: Priscilla, Iara, Gabriel e Sara. Relatou que o Programa Floripa Se 34 

Liga na Rede, por meio do Contrato 208/FMSB/2018 celebrado entre PMF e Echoa, iniciou em 35 

março de 2018 e, atualmente, foi renovado por mais seis meses. Na sequência, João 36 

Henrique Pereira discorreu sobre a metodologia e, principalmente, sobre os resultados 37 

obtidos pelo Programa e também com as blitz de fiscalização. Enfatizou que, antecedendo o 38 

início das inspeções do evento regional, é realizada ampla divulgação e, posteriormente, 39 

instalada uma base de atendimento no bairro. Discorreu sobre as competências do Grupo 40 

SANEAR Floripa de desenvolver ações de incentivo à regularização das edificações do 41 

município aos sistemas de esgotamento sanitário coletivos em operação, por meio de 42 

programa específico, apoio técnico e ações de comunicação social; ações de fiscalização para 43 

atender as demandas vinculadas ao setor de esgotamento sanitário, em especial aquelas 44 

relacionadas ao lançamento irregular de esgoto no meio ambiente e as ligações prediais 45 

inadequadas à rede pública coletora de esgoto e à rede de drenagem urbana; articular ações 46 

com os órgãos e entidades da administração pública municipal e da sociedade civil que 47 

contribuam para as políticas de desenvolvimento do setor de esgotamento sanitário. 48 

Alexandre comentou que tem imóveis totalmente irregulares. João Henrique de S. Pereira 49 

confirmou a informação e esclareceu que as penalidades são aplicadas de acordo com as 50 

irregularidades. Disse ainda que o principal gargalo é o item IV que é a permanência dos 51 

imóveis em situação irregular, tendo sido esgotadas as possibilidades de atuação dos órgãos 52 

(VISA, FLORAM e CASAN) na esfera administrativa. Tais situações deverão ser 53 

encaminhadas pelo Grupo Sanear Floripa, à Procuradoria Geral do Município e/ou ao 54 

Ministério Público para adoção das medidas cabíveis para apuração da responsabilidade civil 55 

e penal dos proprietários dos imóveis. Thaianna sugeriu que um indicador poderia ser o 56 

comparativo do antes e depois da intervenção por meio do Programa Floripa Se Liga Na Rede. 57 

Também enfatizou a importância de informar os conselheiros sobre as ações que estão sendo 58 

desenvolvidas. Fábio disse que o programa atual tem apenas seis (6) meses desde o início do 59 

primeiro evento regional no bairro do Abraão. Na sua avaliação, depois um ano, será possível 60 

avaliar os resultados do Programa, após um ciclo maior. Vinicius salientou que a abordagem 61 

junto às famílias é de acolhimento. São realizadas mais de uma visita e a população recebe 62 

muito bem, com exceção em Canasvieiras, onde o Programa Floripa Se Liga Na Rede já havia 63 

passado numa outra etapa e houve uma barreira maior para o engajamento da população. 64 

Vinicius enfatizou que o Programa tem um efeito interessante que são as ações de 65 

saneamento nas residências. Destacou que o contrato não é faturado por visitas realizadas, 66 
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portanto, não é considerada a quantidade, mas principalmente, a qualidade da abordagem. 67 

Alexandre ilustrou dizendo que o cenário de Florianópolis é semelhante ao de Peru e outros 68 

municípios do Brasil. Mariana falou que esses assuntos vêm sendo discutidos nas reuniões da 69 

revisão do PMISB buscando a melhoria das ações. João Henrique Peixoto disse que é 70 

preciso avaliar o Programa, pois até o momento, na sua avaliação, é ineficaz. Dilvo se 71 

manifestou dizendo que toda iniciativa ambiental deve ser bem recebida. Na oportunidade, 72 

falou dos dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil em relação ao atendimento de esgoto 73 

(coleta e tratamento) com rede de esgoto. Neste sentido, disse que é preciso examinar quais 74 

parâmetros são utilizados. Gabriel mencionou as maiores irregularidades constatadas. Pablo 75 

mencionou que, citar que 70% encontravam-se irregulares, não mostrava quais eram as 76 

inadequações e que existem algumas mais graves e outras menos graves. Na sequência, 77 

João Henrique Pereira apresentou o último relatório do Programa de janeiro de 2019 que 78 

detalha quais são as inadequações e os quantitativos e mostra também quantos imóveis foram 79 

regularizados pelo Programa, que foi a questão colocada pela Thaianna. Vinicius destacou 80 

que no Bairro Abraão se dá uma regularização por dia. São abordadas, em média, 88 81 

unidades por equipe/mês, sendo 4 a 5 equipes trabalhando. Sobre o Trata Brasil, disse que os 82 

dados não contemplam os sistemas individuais/locais de tratamento, apenas os sistemas 83 

públicos operados pela CASAN. Disse que o desafio é como tornar as ligações efetivas. João 84 

Henrique Pereira disse que o acesso à residência é complicado, pois a equipe entra no 85 

imóvel somente com a anuência do proprietário. Esclareceu que no início do Programa, em 86 

anos anteriores, não havia exigência técnica para contratação. Um diferencial do Programa 87 

atual é a qualidade técnica exigida da empresa. Priscilla esclareceu que a blitz de fiscalização 88 

é realizada após o ciclo de inspeções num determinado bairro como forma de atuação 89 

complementar visando a regularização dos imóveis. Pablo refletiu sobre a ausência de caixas 90 

de gordura nos imóveis e indagou como a família é orientada no destino da gordura retirada. 91 

Para tanto, Thaianna disse que a COMCAP já está orientada para o recolhimento da gordura. 92 

Ulisses complementou a informação, esclarecendo que no site da COMCAP já tem a 93 

orientação no manejo dos Resíduos provenientes da limpeza das caixas de gordura e afirmou 94 

que a coleta deste material está sendo realizado. A COMCAP informa no site que “os resíduos 95 

provenientes da limpeza das caixas de gordura podem ser dispostos para a coleta 96 

convencional de resíduos sólidos da COMCAP junto com os demais rejeitos gerados nas 97 

residências, em embalagem plástica rígida (potes ou baldes) ou metálica com tampa. Não é 98 

permitido colocar líquido junto com a gordura nem acondicionar os resíduos em sacos porque 99 
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podem se romper no momento da compactação, produzindo mau cheiro, poluindo as ruas e 100 

atingindo os garis”. Rosely Rosana relatou que muitos restaurantes descartam 101 

inadequadamente o óleo usado no estabelecimento, colocando na caixa de gordura, gerando 102 

problemas na rede de esgoto. Salientou a importância da orientação correta em relação à 103 

destinação do óleo usado. Alexandre disse que é preciso pensar em como tratar a gordura, a 104 

exemplo do vidro. Priscilla disse que muitos retiram o sifão. Dilvo disse que tem empresas 105 

que recolhem o óleo usado. Indagou qual investimento, atual, da CASAN no Programa Se Liga 106 

na Rede. Na avaliação da Thaianna, tem gargalo nas equipes que não foram ampliadas, para 107 

ter produtividade. Fábio disse que este é o segundo contrato que foi renovado com a Empresa 108 

ECHOA, em março do corrente ano. Informou que no novo Termo de Referência está sendo 109 

feita readequação. Em relação à ampliação das equipes, Ritzmann disse que não tem o poder 110 

para compor novas equipes, porque a VISA/SMS e a FLORAM fazem parte de outras pastas. 111 

Para tanto, Thaianna disse que o Conselho pode encaminhar documento de recomendação 112 

ao Prefeito. Fábio disse que pode solicitar, porém, na sua avaliação, seria importante 113 

aguardar a conclusão do ciclo para ter informações mais concretas. Disse ainda que estão 114 

sendo contratados três (3) estagiários pela Superintendência de Saneamento e 115 

Habitação/SMI, que irão somar no Grupo Sanear Floripa. Thaianna salientou que a Diretoria 116 

de Saneamento/SMI tem apenas um engenheiro sanitarista/ambiental. E que a falta de 117 

técnicos é um grande motivo para recomendar ao Prefeito a ampliação da equipe técnica da 118 

Diretoria de Saneamento. Ao que Fábio lembrou que a Superintendência não é órgão 119 

executivo. Na sequência, João Henrique Pereira falou sobre as ações de fiscalização 120 

intensiva – Força Tarefa – Blitz. Informou que, de duzentos (200) imóveis fiscalizados, 80% 121 

foram autuados. João Henrique Peixoto indagou qual é o papel da VISA e da FLORAM. 122 

João Henrique Pereira informou o papel dos órgãos, que está descrito no Decreto e enfatizou 123 

que a FLORAM e a CASAN não estão dando andamento nas Ordens de Serviço com 124 

irregularidades, diferentemente da Vigilância Sanitária. Gabriel disse que o processo é novo e 125 

que a CASAN está se estruturando para esta demanda. Cláudio esclareceu que se tiver 126 

empreendimento irregular, a autuação se dá de acordo com a legislação. João Henrique 127 

Peixoto demonstrou sua preocupação em relação à eficácia do Programa, salientando que a 128 

FLORAM não está fiscalizando. Se a FLORAM for fiscalizar vai encaminhar à CASAN. Daí a 129 

CASAN recebe e não tem equipe para atuar no Programa. A CASAN precisa dar resposta ao 130 

passivo já fiscalizado pela Vigilância Sanitária. Eugênio se manifestou salientando que 131 

Florianópolis tem grande desafio de saneamento com dois gargalos: Contrato com a CASAN e 132 
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Contrato com a COMCAP. O desafio é enorme e a estrutura é ínfima. Disse que o Programa 133 

identifica as irregularidades, mas precisa ter uma equipe para fazer o retorno. A CASAN tem 134 

uma série de metas no contrato. E a COMCAP, como irá alcançar Lixo Zero em 2030 com a 135 

estrutura atual, questionou. Como a Superintendência de Saneamento e Habitação irá atuar 136 

considerando não ter estrutura. O Município precisa definir a equipe para dar conta, concluiu 137 

Eugênio. Mariana questionou se há foco nos grandes geradores em alguma das ações de 138 

fiscalização desenvolvidas, exemplificando os restaurantes. Alexandre mencionou a 139 

possibilidade de relacionar a questão do saneamento com a renovação dos alvarás. Na 140 

oportunidade, Priscilla informou que está em discussão o destino da gordura dos grandes 141 

geradores. Disse que a fiscalização maior é nos espaços de demandas sociais. A respeito da 142 

gordura, é preciso criar uma regra no Município, enfatizou Priscilla. Gabriel exemplificou o 143 

Angeloni que está sendo fiscalizado regularmente. Falou também da necessidade de formular 144 

legislação municipal, a exemplo do Japão. Alexandre disse que é importante categorizar as 145 

irregularidades e trabalhar o diagrama por cores, possibilitando a avaliação dos resultados do 146 

Programa. Sugeriu que a renovação do alvará esteja interligada à regularidade do imóvel e 147 

avaliar o impacto desta ação. Pablo disse que é necessário identificar os potenciais 148 

poluidores. O grande consumidor deveria apresentar em seu habite-se, uma auto declaração. 149 

É preciso buscar estratégias para os grandes consumidores. Exemplificou que no prédio onde 150 

reside, periodicamente há limpeza da caixa de gordura. Cláudio salientou a necessidade de 151 

filtrar as informações e manter o foco. Disse que tem muitas irregularidades identificadas, 152 

inclusive relacionadas aos grandes geradores. Cláudio enfatizou as iniciativas em relação aos 153 

projetos de lei referentes a resíduos sólidos e resíduos da construção civil, minimizando o 154 

dano ambiental. Quanto aos grandes geradores, Fábio exemplificou os problemas que estão 155 

ocorrendo no Mercado Público. Sara disse que a Blitz de Fiscalização está intervindo nos 156 

pontos críticos com toda a equipe composta pela FLORAM, VISA, SMI e CASAN. Fábio disse 157 

que precisa ter um plano preventivo. Pablo se manifestou dizendo da possibilidade de firmar 158 

convênios de extensão com as universidades, o que contribuirá à saúde pública, aos 159 

acadêmicos e aos munícipes. Priscilla exemplificou que a Secretaria Municipal de Saúde tem 160 

o Convênio Educação e Saúde. Finalizado este ponto de pauta, alguns conselheiros 161 

apresentaram sugestões de pauta: Devolitiva das oficinas de drenagem; Fundo Municipal de 162 

Saneamento Básico; Revisão do PMSB; Novo projeto de resíduos orgânicos. Nada mais 163 

havendo a tratar, Fábio Ritzmann encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente 164 

ata. 165 
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