
DEBATE COM CANDIDATURAS A PREFEITO
GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE e sua relação com os Territórios das áreas

Verdes e de Lazer, dos Povos Tradicionais e da Sustentabilidade Sócio
Ambiental

Promoção: Movimento Ponta do Coral 100% Pública - 24 setembro 2016 -  CSE UFSC

A - PERGUNTAS SOBRE ÁREAS VERDES E PONTA DO CORAL

1) No processo histórico de ocupação da Ilha a população em geral no distrito sede ocupava as
áreas vazias, da orla e de marinha, como espaço aberto para praticas de esporte e lazer. Apesar
dos enormes vazios e áreas subutilizadas existentes, passo a passo essas áreas de uso comum,
foram desaparecendo com a criação de aterros para solução do sistema de trânsito e mobilidade
urbana, para estacionamentos, equipamentos e prédios administrativos dos poderes executivos,
judiciário e legislativo, que vão desde o elevado do CIC  até o elevado da Costeira/ Aeroporto.

Diante  disso,  há  mais  de  10  anos,  as  leituras  comunitárias  dessa  região  e  seu  entorno,  no
processo de elaboração do Plano diretor, tem mapeado os vazios da orla, nas áreas de aterro,
para reparação social do direito ao lazer das populações dos morros e do seu entorno.

Qual a proposta do programa de governo do candidato para uso e ocupação destas áreas e a
reparação social  do direito à Áreas Verdes,  ao Esporte e Lazer e,  de Acesso à Orla para as
populações dos morros e do seu entorno?

Angela Albino: Se queremos uma cidade com a gestão voltada para

os interesses de toda a população, sobretudo para aqueles que mais precisam da

atuação  estatal  a  primeira  coisa  que  precisamos  é  pensar  de  que  forma esta

cidade se configura e quais os instrumentos e as ações urbanísticas necessárias,

no centro e nos bairros para qualificar os espaços públicos já existentes. E como

democratizá-los,  para  que  se  torne  possível  o  encontro  entre  as  pessoas  e  a

cidade se torne humana e inclusiva.

Preliminarmente  convém  ressaltar  que  a  nossa  Coligação  Unidade

pela Democracia defende a efetivação e ampliação da Gestão Democrática das

Cidades na formulação de políticas e programas sociais.

Cremos  que  a Gestão  Democrática  da  Cidade  não  é  um conceito

estanque,  pronto  e  acabado e  que portanto é  um instrumento  que precisa ser

constantemente aprimorado e ampliado e para isto nós defendemos a criação:
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1. Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social

com as principais lideranças de todos os segmentos sociais para analisar e

propor alternativas para o desenvolvimento econômico, social, cultural e am-

biental sustentáveis. 

2. Plano  Estratégico  Participativo  de  Desenvolvimento

Sustentável de Florianópolis amplo processo de consulta a toda a cidade e

seus segmentos organizados com vistas à definição da vocação econômica,

social e cultural de nosso município. O Plano Estratégico de longa duração

oferece as referências para o Plano de Governo e a utilização adequada dos

instrumentos de gestão (Programa de Metas, PPA, LDO, LOA e planos seto-

riais).

3. Planos  Locais  de  Desenvolvimento  Sustentável  –

PLDS com a finalidade o desenvolvimento institucional de comunidades com

vistas a planejar-se a cidade de forma participativa. É um instrumento para

estimular o crescimento do grau de consciência da população em relação ao

local onde vivem e a importância da democratização das políticas públicas. 

4. Orçamento Participativo – OP A participação da popula-

ção na sua elaboração e o controle social da sua execução são fundamen-

tais para o aprimoramento da gestão pública e controle social. 

5. Plano Diretor Participativo – PDP

6. Conselhos, Conferências e Fóruns Temáticos  Fortale-

ceremos os conselhos existentes e criaremos o Conselho da Cidade como

instrumento democrático e representativo das forças vivas de Florianópolis.
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Paralelamente, será estimulada a criação dos Conselhos Locais de Desen-

volvimento que atuarão junto às subprefeituras. Todo mecanismo de controle

popular do uso do solo e meio ambiente será valorizado, além do fortaleci-

mento e/ou criação de Conselhos Locais de Saúde, Educação, Segurança,

etc.

7. Incentivaremos e apoiaremos a realização das Conferên-

cias Temáticas e também Fóruns Temáticos para discutir temas emergentes

e de interesse específicos da Cidade.

Dito isto, como a pergunta se refere a ações que estão especificamen-

te previstas no nosso Programa de Governo, que está disponível para consulta a

todos  e  todas  no  endereço  eletrônico  http://www.angelaalbino.com.br/65/wp-

content/uploads/2016/09/plano_governo.pdf , entendemos oportuno destacar algu-

mas que apresentam interface com o uso e ocupação das  áreas vazias da orla e de

marinha e a reparação social do direito à Áreas Verdes, ao Esporte e Lazer e, de Acesso

à Orla para as populações dos morros e do seu entorno, ressaltando o nosso compromis-

so com uma cidade democrática, acessível e inclusiva.

 Encarar o desenvolvimento sustentável como promotor do trabalho, da renda

e da igualdade social;
 Consolidar a legislação ambiental no município em um Código do Meio Am-

biente de Florianópolis;
 Liderar a criação de um sistema municipal nos padrões do Sistema Nacional

de Unidades de Conservação;
 Fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONDEMA), com cará-

ter deliberativo e representação paritária que espelhe a sociedade;
 Equipar os órgãos de fiscalização e planejamento, FLORAM e IPUF;
 Protagonizar  a busca dos recursos federais disponíveis  para a área,  que

hoje não chegam à cidade;
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 Criar praças e parques públicos nos aterros das Baías Norte e Sul e áreas

como a Beira-Mar do Estreito, a Ponta do Coral e Penitenciária;
 Recuperar o Parque da Pedreira;
 Criar plano de arborização da cidade;
 Fomentar a prática esportiva na sociedade em geral, nas comunidades em-

pobrecidas e nas escolas em particular;
 Multiplicar os programas sociais e os equipamentos esportivos públicos des-

tinados à juventude e à terceira idade. Buscar parcerias com outros entes

para reforçar essas possibilidades; 
 Levar em conta que certos esportes de aventura se incorporaram à imagem

de Florianópolis – a exemplo do Surfe,  Kitesurfe,  Parapente e Asa Delta.

Que modalidades ligadas ao mar como o Remo, a Vela e o Mergulho fazem

parte da tradição da cidade. Que outras se destacam porque Florianópolis

sedia grandes eventos, como a Volta à Ilha (Corrida de Revezamento) e o

Iron Man Brasil. E que o Ciclismo e o Skate merecem interesse por serem ao

mesmo tempo alternativas de transporte não motorizado;
 Estimular  a realização de eventos destas e outras modalidades, inclusive

grandes competições, nacionais e internacionais, explorando a relação es-

porte-turismo, a exemplo de um Festival de Esportes de Aventura/Radicais;
 Valorizar o esporte como meio de inclusão social, geração de renda, turismo,

combate à violência e uso de drogas. Fazer de Florianópolis uma cidade que

desenvolve a cultura esportiva, democratiza o esporte e promove a atividade

física da população;
 Promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, projeto de as-

sistência à atividade física orientada, com profissionais de educação física,

no entorno das UBS e destinada a uma ação complementar à atenção e pro-

moção da saúde.

2) Na busca da requalificação urbana e apropriação coletiva  do entorno da Beira Mar Norte,  as
leituras comunitárias do Plano Diretor do Distrito Sede Central, aponta para transformação da área
não tombada do Exército na Rua Bocaiúva em AVL - Área Verde de Lazer e Cultural de acordo
com a vocação ambiental  e do patrimônio histórico da área. Em contrapartida, aos interesses
imobiliários do Exército,  foi  proposto que seja estendido para outra Área do Exército,  na Rua
Bocaiuva, de fronte do Shopping Beira Mar, o mesmo zoneamento de seu entorno imediato.
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Porem, é sabido que esta proposta encontra resistência frente aos interesses privados, articulados
com as elites politicas da cidade, para atender aos desejos dos proprietários do Shopping de
manter a liberação visual da paisagem da orla ao seu empreendimento e, também para atender
aos interesses dos setores imobiliários e da construção civil que buscam privatizar a área pública
da União ocupada pelo Batalhão do Exército, para tanto buscam  destombar a área tombada e
alterar o restante do zoneamento da área.

Parte integrante desta vontade das elites, foi o acordo de gabinetes a portas fechadas, articulados
pela família Amin, Esperidião e João Amin, que buscam aprovar a criação uma Praça na área do
Exército na frente do Shopping, em contra partida da alteração do zoneamento e privatização da
área do Batalhão do Exército. Essa proposta não tem amparo ou participação do interesse da
população, e nem dos órgãos do Planejamento Urbano e do Patrimonio Público, apenas servirá
para valorizar paisagisticamente os empreendimentos privados do entorno que ocuparam com
suas edificações quase que a totalidade de seus terrenos.

Diante do exposto qual será a postura do candidato para administrar este conflito de interesse
entre os objetivos privados que busca privilégios e os comunitários que buscam a qualificação
urbana do entorno da Avenida Beira Mar e a apropriação coletiva dos espaços naturais e do
patrimônio histórico existente para equipamentos de apoio ao Lazer e Cultura?

Angela  Albino: Cremos  que  não  existe  possibilidade  de

desenvolvimento  econômico  que  não  seja  o  sustentável  e  que  atento  a  essa

diretriz o Poder Público deva assumir relevante papel de indutor e de principal ator

na construção de políticas públicas que considerem a inter-relação entre justiça

social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento

com capacidade de suporte.

Como  já  afirmamos  anteriormente  defendemos  a  ampliação  da

participação  dos  diferentes  segmentos  da  sociedade  civil  na  formulação  de

políticas  e  tomadas  de  decisões  considerando  que  o  interesse  público  deve

prevalecer sempre sobre o individual.

Através de normas que regulam o uso e ocupação do solo, como o

Projeto  Orla  e  o  Plano Diretor  os  conflitos  de  interesses  serão  identificados  e

coletivamente enfrentados e pactuados prevalecendo o interesse social em prol do

bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio

ambiental.
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A Orla de Florianópolis encontra-se fortemente adensada e é preciso

assegurar  espaços  públicos  para  o  convívio,  contemplação,  conservação  e

preservação dos atributos ambientais e paisagísticos.

3)  A Luta pela Criação do PARQUE CULTURAL DAS 3 PONTAS, desenvolvida pelo Movimento
Ponta do Coral 100% Pública, faz parte do processo histórico da luta popular pela construção de
uma cidade democrática, socioespacialmente inclusiva e ambientalmente sustentável,  solidária
com sua tradição cultural e as demandas de seu povo.

Esta luta não busca privilégios particulares ou de coletivos, mas o bem comum. Por isso atua
amparada e no alargamento do direito e deveres individuais e coletivos, presente na legislação da
Política Urbana, do Patrimônio Histórico, da Politica Ambiental e dos Povos Tradicionais, e via de
regra conta com o apoio dos órgãos gestores destas políticas nas esferas federais, estaduais e
municipais,  bem  como  do  Ministério  Publico  Federal  e  Estadual,  defensores  dos  direitos
individuais e coletivos. 

Este ano se soma a essa causa a UFSC, ao aprovar Resolução do CUn – Conselho Universitário
da UFSC,  manifestando interesse científico sobre o Manguezal do Itacorubi e seu entorno até a
Ponta  do  Coral,  para  desenvolvimento  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  como  área  de
preservação ambiental sob responsabilidade compartilhada com a Floram na Gestão do Parque
do  Manguezal  do  Itacorubi,  e  ao  mesmo tempo manifesta-se  favorável  a  criação  do  Parque
Cultural das 3 Pontas.

Diante deste processo de luta e resistência popular pela Ponta do Coral 100% Pública, que dura
mais de 35 anos, e diante de todos os pareceres favoráveis dos órgãos da gestão das politicas
públicas vinculadas ao uso e ocupações no território da Ponta do Coral, Ponta do Lessa e Ponta
do Goulart, qual a posição do programa do candidato acerca da proposta de criação do Parque
Cultural das 3 Pontas?

Angela Albino: Adequá-la aos padrões do Sistema Nacional de Unida-

des de Conservação.

4) Que tipo de gestão a candidatura pretende adotar para as Áreas Verdes de Lazer da cidade?

Angela  Albino:  Reafirmamos  nosso  compromisso  com  a  gestão

democrática das cidades que exige a participação da população e de associações

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e

acompanhamento de planos,  programas,  projetos e gestão de desenvolvimento

urbano.

As diferentes Áreas Verdes e de Lazer de Florianópolis apresentam

características distintas, seja de localidade, atributos ambientais, histórico, artístico,
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e paisagísticos devendo as necessidades da população e portanto a gestão se

adequar às características locais.

Criar  banco  de  dados  com  as  áreas  verdes  dos  loteamentos  e

condomínios e das áreas de interesse ambiental.

B – PERGUNTAS SOBRE MARICULTURA

A maricultura em Santa Catarina é uma atividade fundamental para as populações que vivem do
meio marinho, da pesca da coleta de berbigão e da produção de ostras mexilhões e vieira. As
Baias Norte e Sul concentram 94% da produção de ostras e 75% da produção de mexilhões
estadual, portanto, de longe a principal área de produção de moluscos em nosso estado e no
Brasil.

A  expansão  urbana  com  aumento  populacional  sem  o  devido  crescimento  dos  serviços  de
saneamento ambiental tem ascendido a luz de alerta entre os maricultores que necessitam de
águas de qualidade para a produção de moluscos, hoje exportados para capitais do Brasil.
 
Os projetos de saneamento da Prefeitura de Florianópolis apontam as baías como o principal
ambiente de destinação final dos esgotos tratados pelas Estações de tratamento. Um exemplo
atual  é  o projeto da ET do Rio  Tavares,  previsto para lançar  resíduos no manguezal  do Rio
Tavares (um rio de planície sem volume de água),  uma área de preservação ambiental  e de
reprodução da vida marinha, seguindo caminho até o mar, no baixio do Saco dos Limões, onde a
população local extrai o berbigão e constitui a área da Reserva Extrativista do Rio Tavares, criada
exatamente para proteger este ambiente e a população local que vive da extração do berbigão.

1) A pergunta  que  faço  é  se  o  candidato  acha  que  a  maricultura  deve  ser  “engolida”  pelo
desenvolvimento urbano da cidade, visto que essa atividade está cada dia mais comprometida
pelo  crescimento  de  outras  atividades?  Gostaria  de  saber  também  se  o  candidato  apoia  a
resolução da audiência pública do grupo gestor do plano diretor do sul da Ilha (Ribeirão) de proibir
o lançamento de esgotos tratados ou não nas baias para preservação da maricultura?

Angela  Albino:  Conforme afirmamos  no  debate  o  nosso  Plano  de

Governo propõem uma administração baseada em três eixos: 

Desenvolvimento Social: Mobilidade, Segurança, Saúde e Educação;

Desenvolvimento  Sustentável:  Desenvolvimento  Local,  Turismo,

Maricultura e Pesca, Inovação, Ciência e Tecnologia;
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Desenvolvimento  Cultural:  Cultura,  Esporte,  Direitos  Humanos  e

Cidadania.

Em um momento de crise econômica como o que estamos vivendo é

tarefa  fundamental  do  governo  municipal  assumir  a  sua  responsabilidade  de

liderança para resolver os fatores que travam o desenvolvimento econômico.

Construir uma  política capaz de gerar  emprego e  renda é  tarefa

central.  Para isso, o governo tem que atuar para estimular, agilizar e contribuir

para  que  ocorra  o  desenvolvimento  econômico  e  social  sustentável:  1)  dos

principais setores da economia (turismo, maricultura/pesca, ciência, tecnologia e

inovação,  cultura);  além  de  2)  qualificar  suas  próprias  áreas  de  atuação  em

educação, saúde, segurança, esporte.

Para máxima efetividade, terá de utilizar metodologias participativas de

planejamento estratégico que dialoguem e estabeleçam sinergia com diferentes

saberes  técnicos  elaborados  no  âmbito  da  administração,  das  universidades  e

setores  produtivos  locais.  Nas  últimas  décadas,  os  governos  democráticos  e

populares criaram e aperfeiçoaram vários mecanismos para o planejamento das

cidades com participação popular e que serão implantados pelo governo Angela e

Kazapi.

Neste  sentido  nos  manifestamos  favoráveis  a  exploração  da

maricultura por ser uma atividade de baixo impacto ambiental e fonte de renda de

muitas famílias e nos manifestamos contrários a emissão de poluentes nas praias

independente de existência de Resolução.

2) Santa Catarina foi o primeiro e o único estado a regulamentar o uso de áreas da União para fins
de  aquicultura,  através  da  demarcação  dos  parques  aquícolas  marinhos,  identificando  os
produtores e as suas respectivas áreas no mar por meio de um termo de concessão de uso. O
candidato sabe que existe este tipo de regulamentação? Quais as politicas públicas previstas para
assegurar  a  manutenção  desta  atividade  produtiva  tão  importante  hoje  para  uma  importante
parcela da população local e que depende primordialmente da qualidade da água das baías para
sua  reprodução?  O  poder  público  municipal  reconhece  esta  atividade  nos  seu  planejamento
estratégico, como o Plano Diretor da cidade ou no projeto Orla?
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Angela Albino A coligação Unidade pela Democracia tem ciência da

referida legislação e reconhece a importância da atividade de aquicultura porém

não foi possível identificar e detalhar no seu Plano de Governo todas as atividades

econômicas desenvolvidas no município por entender que este detalhamento de

ações deve ser feito com os diferentes segmentos da sociedade civil conforme já

especificado na questão anterior.

3) Outra pergunta diz respeito à segurança alimentar dos produtos da maricultura. O ministério
público exigiu que o município criasse um SIM Serviço de Inspeção Municipal para regularização
da  comercialização  de  moluscos  nos  restaurante,  nas  peixarias,  no  mercado  público  e  na
FENAOSTRA (que começa no início  de outubro),  exigindo a  rastreabilidade para  garantia  da
segurança alimentar para os consumidores de ostras e mexilhões. O que o candidato pensa a
respeito da segurança alimentar e a criação do SIM no município de Florianópolis.

Angela  Albino:  Favorável  a  ações  que  assegurem  qualidade  aos

produtos  produzidos  em  Florianópolis  e  que  potencializem  a  sua  atividade

econômica  atendendo  às  exigências  comerciais  e  sanitárias  de  mercados

consumidores. 

4)  O acesso dos produtores ao mar está cada dia mais restrito em função do crescimento da
cidade e a transformação de áreas de pesca em zonas turísticas. O que o candidato planeja fazer
com os projetos comunitários de rancho de produção na beira da praia como o rancho da praia de
Santo Antônio de Lisboa, onde os produtores trabalham hoje em situação precária e sob o risco de
retirada da área.

Angela Albino: Através de normas que regulam o uso e ocupação do

solo como o Projeto Orla e o Plano Diretor que será efetivamente Participativo

iremos  regularizar  e  assegurar  as  atividades  destas  áreas  pela  comunidade

tradicional de pescadores e construir adequados rancho de pescadores.

C – PERGUNTAS SOBRE SANEAMENTO BÁSICO

1) Desde 2007, com a Lei Federal 11.445, entre várias diretrizes para o Saneamento Básico, que
envolve  os  quatro  módulos  (abastecimento  de  água  potável,  esgotamento  sanitário,  limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como a drenagem urbana), ficou estabelecido que
estes serviços são de titularidade dos municípios, sendo que deveriam respeitar a transparência
das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados, bem
como se consagrou o controle social. 
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Em Florianópolis, também no ano de 2007, foi promulgada a Lei Municipal 7.474, que determinou
que execução da política municipal de saneamento básico será de competência da Secretaria
Municipal  de  Habitação  e  Saneamento  Ambiental,  auxiliada  pelo  Conselho  Municipal  de
Saneamento Básico. 

Infelizmente, ainda que se reconheçam pequenos avanços nos últimos anos,  estas atribuições
NÃO vêm sendo obedecidas.

a) Concorda com que existem falhas na transparência das ações, que não existem processos
decisórios institucionalizados e que existem defeitos seríssimos na gestão democrática dos
serviços de saneamento básico? 

Angela Albino: Sim.

b) Como pretende agir neste cenário de ausência de controle social? 

Angela Albino:

 Parceria com a Casan para buscar linhas de financiamentos para o sistema
individual de esgoto visando ampliar os serviços e adotar uma postura mais
ativa na cobrança e fiscalização dos serviços prestados.

 Consolidação de um Sistema Municipal de Informações de Saneamento.

 Elaboração dos Planos Setoriais de Gestão Integrada da Orla com objetivo
de garantir a balneabilidade e ocupação sustentável do espaço.

 Articulação entre os órgão públicos dos entes da federação e a sociedade
civil, na perspectiva de estabelecer metas regionalizadas para o saneamento
básico. 

 Exigir o cumprimento do repasse de 3% da receita auferida pela Casan  ao
Fundo Municipal de Saneamento Municipal.

 Implantar  soluções  públicas  tecnicamente  simplificadas  para  regiões  sem
Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  com  objetivo  de  ampliar  o  índice  de
cobertura.

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saneamento.

c) Na sua opinião, este conselho de direito deve continuar  apenas como consultivo ou ele
deve passar a ter caráter deliberativo?

Angela Albino:  A Coligação Unidade pela Democracia defende que

todos os Conselhos devem ser deliberativos.

2) Em 2013, com a Lei Municipal 9.400, foi instituído o Plano Municipal Integrado de Saneamento
Básico - PMISB. Lamentavelmente, o PMISB se tornou oficial somente 4 (quatro) anos após ele
ter sido elaborado. Isto é, nasceu obsoleto por explícita AUSÊNCIA de vontade política do Poder
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Executivo e do Poder Legislativo municipais. Mesmo assim, o PMISB está MUITO longe de estar
sendo observado. 

Para piorar, no ano 2017, conforme o artigo 3º da Lei 9.400/2013,  ocorrerá a revisão do Plano
Municipal  Integrado  de  Saneamento  Básico SEM que  o  Poder  Executivo  Municipal  (titular  e
tomador dos serviços) tenha feito uma única avaliação anual oficial. 

Ademais, além da participação da população, para a avaliação e revisão do PMISB deveria existir
um relatório periódico sobre a salubridade ambiental do município, um instrumento de diagnóstico
que JAMAIS foi elaborado. 

Como pretende lidar quanto: 

a) à ausência de relatórios anuais dos serviços, 

Determinar que sejam elaborados

b) à inexistência de relatório sobre a salubridade ambiental do município (que é parâmetro de
avaliação),

Determinar que seja elaborado

c) à  necessidade de revisão do PMISB (para o ano de 2017) e 

Determinar que seja elaborado conforme respondido no item 1.b

d) com relação aos contratos vigentes com prestadoras de serviços (CASAN e COMCAP)? 

Angela Albino: A Coligação Unidade pela Democracia defende a pres-

tação  de  serviços  públicos  por  empresas  públicas.  Exigir  o  cumprimento  do

repasse de 3% da receita auferida pela Casan ao Fundo Municipal de Saneamento

Municipal e demais quesitos elencados na resposta 1b).

3) Desde 2007, com a Lei Federal 11.445, entre várias diretrizes para o Saneamento Básico, que
envolve  os  quatro  módulos  (abastecimento  de  água  potável,  esgotamento  sanitário,  limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como a drenagem urbana), ficou estabelecido que
estes serviços teriam articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, devendo
buscar  a  gestão  associada (que  é  a  união  voluntária  de  entes  federados,  por  convênio  de
cooperação ou consórcio público) e seguir a prestação regionalizada (dois ou mais municípios). 

Entretanto,  apesar  de  Florianópolis  estar  MUITO  à  frente  de  outros  municípios  da  região
metropolitana, pois, PELO MENOS possui Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, um
Contrato de Programa com a CASAN e um Conselho Municipal  (que é instância  de controle
social),  a  atividade  de planejamento  e  de controle  dos serviços  é  executada  por  APENAS 4
(quatro) servidores públicos! 
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a) Neste quadro histórico,  como pretende estruturar a administração pública municipal se o
planejamento e a coordenação das obras e serviços  NÃO vêm sendo desempenhadas
pelo Poder Executivo (mas sim pelas empresas prestadoras de serviços)? 

Sim

b) Como pretende lidar com os municípios da região metropolitana que estão explicitamente
muito mais atrasados na gestão e planejamento destes serviços de saneamento básico?

Angela Albino:

 Consolidação de um Sistema Municipal de Informações de Saneamento.

 Elaboração dos Planos Setoriais de Gestão Integrada da Orla com objetivo
de garantir a balneabilidade e ocupação sustentável do espaço.

 Articulação entre os órgão públicos dos entes da federação e a sociedade
civil, na perspectiva de estabelecer metas regionalizadas para o saneamento
básico. 

 Exigir o cumprimento do repasse de 3% da receita auferida pela Casan  ao
Fundo Municipal de Saneamento Municipal.

 Implantar  soluções  públicas  tecnicamente  simplificadas  para  regiões  sem
Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  com  objetivo  de  ampliar  o  índice  de
cobertura.

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saneamento.

4) Hoje as únicas opções que a CASAN e a prefeitura apresentam para o futuro destino final dos
esgotos sanitários da cidade são a Bahia sul e o mar aberto. Uma opção ameaça a maricultura, a
outra o turismo, e as duas ameaçam a qualidade da água. O que você faria para encontrar outras
opções? Essas opções existem, como provado pelas estações na Lagoa, Rio Vermelho e Jurerê
que lançam seus efluentes na terra – longe da água.

Angela Albino: Através de normas que regulam o uso e ocupação do solo como o

Projeto  Orla  e  o  Plano  Diretor  que  será  efetivamente  Participativo  iremos

regularizar e assegurar as atividades destas áreas pela comunidade tradicional de

pescadores e construir adequados rancho de pescadores.

5) Hoje  vários  bairros  de alta  densidade populacional  estão crescendo sem rede coletora  de
esgoto, ameaçando o lençol freático, a saúde pública e o meio ambiente. Você acha que o Plano
Diretor pode permitir aumentos de densidade considerando que a PMF não tem fiscais suficientes
para monitorar cada prédio e não vai ter no médio prazo?
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Angela  Albino:  Planejamento  urbano  sustentável  deve

necessariamente  considerar  a  correlação  entre  o  adensamento  populacional

proposto e a correlação de capacidade de suporte com a infra-estrutura existente

ou projetada   de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente portanto o Plano Diretor deve conter

a contaminação do lençol freático, a saúde pública e o meio ambiente.

6) A cidade também sofre porque a CASAN sempre afirma que pode ligar novos prédios na rede
coletora de esgoto sem ampliações e melhoramentos nas Estações de Tratamento existentes. Isto
ameaça o funcionamento das estações e assim o meio ambiente e saúde pública. Como você
corrigirá está situação?

Angela Albino:

 Consolidação de um Sistema Municipal de Informações de Saneamento.

 Elaboração dos Planos Setoriais de Gestão Integrada da Orla com objetivo
de garantir a balneabilidade e ocupação sustentável do espaço.

 Articulação entre os órgão públicos dos entes da federação e a sociedade
civil, na perspectiva de estabelecer metas regionalizadas para o saneamento
básico. 

 Exigir o cumprimento do repasse de 3% da receita auferida pela Casan  ao
Fundo Municipal de Saneamento Municipal.

 Implantar  soluções  públicas  tecnicamente  simplificadas  para  regiões  sem
Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  com  objetivo  de  ampliar  o  índice  de
cobertura.

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saneamento.
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