
 CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO - CONESAN 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONESAN 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2012, às quatorze horas , realizou-se a sétima 1 

reunião ordinária do Conselho Estadual de Saneamento na sala de reuniões da Secretaria de 2 

Habitação e Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Avenida Borges de 3 

Medeiros, nº 1501 – 14º andar, na cidade de Porto Alegre, com a presença dos seguintes 4 

conselheiros: Sr. Marcel Martins Frison, Presidente do Conselho, Sr. Sérgio Luiz Cardoso, 5 

representante da CORSAN, Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel, representante do Fórum de 6 

Comitês de Bacias Hidrográficas, Sr. Stevan Turni, representante do Secretário de Estado das 7 

Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, Sr. Paulo V. M. Milanez, representado o 8 

Secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, Sra. Nanci Benigni 9 

Giugno, representando a ABES, Sr. Clóvis Galery representando o Secretário de Estado da 10 

Saúde, Sr. José Alberto Pinheiro Vieira, representante do Fórum de Comitês de Bacias 11 

Hidrográficas, Sr. Odilon Alberto Menezes, representante das entidades empresariais ligadas 12 

ao setor de saneamento, Sr. Ronaldo Franco de Oliveira, representando do Secretário de 13 

Estado de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Sra. Carla Nauderer, 14 

representando o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Presente 15 

também o Sr. Guilherme Toledo Barbosa, Secretário Executivo do Conselho Estadual de 16 

Saneamento. Na qualidade de assistentes, registradas as presenças do Sr. Pedro Antonio Dall 17 

Acqua (SEHABS), Sr. Eduardo Leão Freitas (SDR). A reunião foi aberta pelo Secretário Executivo, 18 

Sr. Guilherme Barbosa, que agradeceu a presença de todos. Constatada a existência de 19 

quórum passou a palavra ao Presidente do CONESAN, que deu início a reunião, passando a 20 

tratar da seguinte pauta do dia: I – Comunicados e Informes.II – Aprovação da ata da 6ª 21 

reunião do CONESAN. II – Escolha do Vice-Presidente do CONESAN. III –Discussão e aprovação 22 

do Regimento Interno proposto pela Secretaria Executiva. O Presidente passou para o item I da 23 

ordem do dia – Comunicados e Informes: O Conselheiro Paulo Robinson da Silva Samuel 24 

informou que na semana que antecedeu à 7ª reunião do CONESAN ocorreu o 14º Encontro 25 

Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia. 26 

Informou também que o Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul, 27 

após extensas negociações, conseguiu que a realização do 15º Encontro Nacional dos Comitês 28 

de Bacia Hidrográfica viesse a ocorrer no Rio Grande do Sul, o qual deverá ocorrer no mês de 29 

novembro do próximo ano. O Secretário Executivo convidou a todos Conselheiros para o 30 

evento que irá ocorrer no dia 22 de novembro, às 14 horas, no Auditório da SEPLAG (10º andar 31 

do Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF), no qual a SEHABS estará assinado 32 

Convênios de repasse de verbas do orçamento geral do Estado com 41 Municípios e um 33 

Consórcio Intermunicipal com vistas à elaboração de Planos Municipais de Saneamento. 34 

Comunicou que no ano passado foram efetuados 69 Convênios, e que para o ano de 2013 a 35 

http://bit.ly/J4JBj


SEHABS tem disponível no seu orçamento a importância de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 36 

meio de reais) para este mesmo fim. Comunicou, também, que foi firmado Convênio entre 37 

SEHABS-CORSAN-FAMURS, criando uma equipe técnica com o objetivo de orientar os 38 

municípios que ainda não possuem PMSB, na formulação e elaboração dos mesmos. Essas 39 

reuniões ocorrerão todas as quartas-feiras, nas dependências da FAMURS, mediante 40 

agendamento prévio por parte das Prefeituras. Por fim, comunicou que, nos meses se 41 

setembro e novembro, foram realizadas Consultas Públicas do Plano Regional de Saneamento 42 

da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas que está sendo realizado pela SEHABS. Dada a sua 43 

grande extensão territorial (119 municípios), a mesma, foi dividida em 5 Unidades Regionais de 44 

Planejamento - URP, e as reuniões realizadas nos seguintes municípios: URP1 - Lajeado, URP2 - 45 

Estrela, URP3 – Guaporé, URP4 – Caxias do Sul e, URP5 – Vacaria. Houve em média 35 46 

participantes por reunião, e, embora a baixa participação popular, os debates mostraram-se 47 

qualificados. Como resultado, constatou-se a necessidade de implementar vários ajustes no 48 

respectivo Plano de Saneamento, sendo que os principais decorrem da aprovação do Plano da 49 

Bacia Hidrográfica, o qual prevê os enquadramentos dos vários trechos de rios, córregos e 50 

riachos, para classe 2 e 1, em 10 e vinte anos, respectivamente, conforme horizonte do plano. 51 

Este fato exigirá o tratamento terciário dos esgotos sanitários, demandando, desta forma, 52 

maior volume de inversões para solução do tratamento dos esgotos para lançamento nos 53 

corpos d’água. O Conselheiro Sérgio Cardoso destacou a importância do CONESAN se fazer 54 

representado no evento de Seminário de Políticas Metropolitanas, promovido pela 55 

METROPLAN, que irá ocorrer nos dias 21 e 22 de novembro próximos, dado que o assunto 56 

saneamento reveste-se de fundamental importância no que tange aos aspectos da salubridade 57 

ambiental e da qualidade vida da população desta região, bem como em relação ao grande 58 

volume de obras que estão sendo realizadas em saneamento, notadamente em esgotamento 59 

sanitário, devendo, portanto, ocupar lugar de destaque no planejamento da região. A 60 

Conselheira Nanci Benigni Giugno comunicou que, no dia 20/11/2012 a ABES estará provendo 61 

a última reunião almoço de 2012-Saneamento em Foco, que terá como tema Revitalização e 62 

Recuperação de Áreas Potencialmente Contaminadas e Áreas Contaminadas dos Centros 63 

Urbanos. Encerrados os informes, o Presidente designou a Conselheira Nanci Benigni Giugno 64 

como representante do CONESAN no Seminário de Planejamento da Região Metropolitana 65 

suprarreferido. Encerrados os informes, o Presidente passou ao primeiro item da ordem do 66 

dia, leitura e aprovação da ata da 6ª reunião do CONESAN. Dispensada a leitura da ata por 67 

parte do plenário restando aprovada na sua integralidade. O Presidente passou para o 68 

segundo item da ordem do dia- escolha do Vice-Presidente do CONESAN: por unanimidade foi 69 

escolhido como Vice-Presidente do CONESAN o Conselheiro Paulo Robinson da Silva Samuel. A 70 

seguir o Presidente passou para o terceiro item da ordem do dia – discussão e aprovação do 71 

Regimento Interno do CONESAN: A Secretaria Executiva comunicou que procedeu em todas as 72 

alterações solicitadas e aprovadas pelo Plenário na 6ª reunião do CONESAN, e que estas 73 

alterações foram enviadas, tempestivamente, por meio eletrônico, para avaliação de todos os 74 

Conselheiros. A Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã foi a única 75 

entidade que enviou contribuições. As contribuições não foram incorporadas ao texto, ficando 76 

as mesmas submetidas ao debate e aprovação do Plenário. Após discussão, algumas das 77 

alterações sugeridas pela SEPLAG deverão ser incorporadas ao texto do Regimento Interno, e, 78 

com estas alterações o mesmo restou aprovado por unanimidade dos Conselheiros. Anexo, as 79 

versões do Regimento Interno proposto pela Secretaria Executiva e pela Secretaria de Estado 80 



de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, bem como o texto final. O áudio da reunião 81 

encontra-se disponível na Secretaria Executiva. A próxima reunião está agendada para o dia 13 82 

de dezembro, às 14 horas, na sala de reuniões da SEHABS. A Secretaria Executiva propõe como 83 

ordem do dia a apresentação de proposta inicial do Fundo Estadual de Saneamento. Encerrada 84 

a ordem do dia a reunião foi encerrada. 85 

Marcel Martins Frison __________________________________________________________ 86 

Sérgio Luiz Cardoso ____________________________________________________________ 87 

José Alberto Pinheiro Vieira______________________________________________________ 88 

Odilon Alberto Menezes_________________________________________________________ 89 

Paulo Robinson da Silva Samuel___________________________________________________ 90 

Stevan Turni___________________________________________________________________ 91 

Paulo V.M. Milanez_____________________________________________________________ 92 

Nanci Benigni Giugno____________________________________________________________ 93 

Clóvis Galery___________________________________________________________________ 94 

Ronaldo Franco de Oliveira_______________________________________________________ 95 

Carla Nauder__________________________________________________________________ 96 


