
 CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO - CONESAN 

 

ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONESAN 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2013, às quatorze horas, realizou-se a décima 1 

quarta  reunião ordinária do Conselho Estadual de Saneamento, no auditório  da Secretaria de 2 

Estado de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, sito à Avenida Borges de Medeiros,  nº 3 

1501, 10º andar, na cidade de Porto Alegre, com a presença dos seguintes conselheiros: Sr. 4 

Marcel Martins Frison, Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Jose Nuncio, representante da 5 

Secretaria de Estado das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, Sra. Rosanne 6 

Lipp João Heidrich, representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e 7 

Participação Cidadã, Sr. Sérgio Luiz Cardoso, representante da CORSAN, Sr. Clovis Galery, 8 

representante da Secretaria de Estado da Saúde, Sr. Adilson João Steffen, representante do 9 

Comitê da Turvo/SantoCristo, Sr. João Vargas de Souza, representante da do Comitê da Bacia 10 

do Tramandaí, Sr. Alexandre Bugin, representante da ABES, Sr. Paulo Robinson da Silva 11 

Samuel, representante do Comitê da Bacia Gravataí, Sra. Marion Heinrich, representante da 12 

FAMURS, Sr. Gustavo de Melo, representante da FUNASA, e o Secretário Executivo Sr. Pedro 13 

Antonio Dall Acqua. Registram-se também, na qualidade de assistentes, as seguintes 14 

presenças: Sr. Rafael Newton Zanetti (SEHABS), Sra. Cristina Alfama Costa (CORSAN), Sr. 15 

Manoel Eduardo Marcos (CORSAN), Sr. Eduardo Leão Freitas (SDR), Fabrício Loguercio (SEMA) 16 

e Sr. Luiz Henrique do Nascimento (SEMA). A reunião foi aberta com a seguinte pauta do dia: I 17 

– Aprovação da Ata da 13ª reunião ordinária do Conselho ( dia 18/12/2013), II – Relato sobre 18 

o andamento do processo licitatório do Plano Estadual de Saneamento, III – Apresentação do 19 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos – Secretaria Estadual do Meio Ambiente,  IV –Assuntos 20 

Gerais. O Presidente do Conselho informa que não poderá permanecer na reunião, haja vista 21 

que foi convocado pelo Sr. Governador do Estado para reunião às 15 horas. Desta forma, 22 

passou a coordenação da reunião ao Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel.Houve  inversão de 23 

pauta , sendo trado primeiramente o item III – Apresentação do Plano Estadual de Resíduos 24 

Sólidos – Secretaria Estadual do Meio Ambiente – Os Srs. Fabricio Loguercio e Kuiz Henrique 25 

do Nascimento passaram a apresentar o projeto de elaboração do Plano Estadual de 26 

Saneamento (histórico-objetivos-projeto). A apresentação está anexa a esta Ata. Foi relatado 27 

pelo Sr. Fabricio Loguercio que a previsão de conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 28 

ocorrerá no final de 2014, relatou que a SEMA fará no dia 27/02/2014, às 14 horas, no 29 

auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado, a 1ª Oficina de nivelamento de 30 

informações e capacitação com os gestores municipais. Informou que a SEMA providenciando 31 

na estruturação de banco de dados para armazenar as informações que servirão de base para 32 

realização do Plano, relatou que as unidades de planejamento do Plano obedecem a divisão 33 

administrativa dos COREDES. Relatou que a divulgação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 34 

está se dando via o sitio eletrônico da SEMA, e outros meios de divulgação esta se dando via 35 

http://bit.ly/J4JBj


contato com a FAMURS, com os COREDES e outros setores da sociedade. O Sr. Paulo Robinson 36 

da Silva Samuel colocou a disposição da SEMA o Fórum Gaúcho dos Comitês de Bacia 37 

Hidrográficas para fins de divulgação do Plano. Da mesma forma o Sr. Gustavo de Melo por 38 

parte da FUNASA, colocou a disposição toda a relação de cooperativas de catadores, as quais 39 

se encontram espalhadas por todo Estado. O Sr. Manoel Eduardo Marcos relata que o Plano 40 

Nacional de Resíduos Sólidos passa a o lado de tema como o dos resíduos gerados pelas 41 

empresas de saneamento, desta forma solicita informação de como este assunto será 42 

abordado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, bem como os outros resíduos por origem, 43 

dado que estes temas não estão muito claros. O Sr. Luiz Henrique salienta que o Plano 44 

Estadual de Resíduos Sólidos irá contemplar capitulo para os resíduos gerados pelo setor de 45 

saneamento.  O Sr. Pedro Antonio Dall Acqua manifesta preocupação com a forma que se dará 46 

a articulação e a integração entre os Planos de Resíduos Sólidos e o Plano Estadual de 47 

Saneamento, dado que as unidades de planejamento são diferentes, ressalta que os bancos de 48 

dados utilizados no desenvolvimento de ambos os planos devem ser compatíveis. O Sr. Luiz 49 

Henrique informa que o banco de dados do Plano de Resíduos Sólidos está sendo desenvolvido 50 

pela PROCERGS. Informa que neste momento não é possível compatibilizar as unidades de 51 

planejamento, mas que no momento revisional do dos Planos será possível esta 52 

compatibilização. No entanto, salienta que os dados coletados para elaboração do Plano 53 

Estadual de Resíduos Sólidos estarão disponíveis para utilização na elaboração do Plano 54 

Estadual de Saneamento. O Sr. Rafael Zanetti salienta que além das questões da tecnologia da 55 

informação, os Planos deverão ter indicadores comuns e alinhados para efetiva avaliação da 56 

prestação dos serviços e da evolução das políticas públicas no âmbito do Estado, bem como a 57 

coleta anual dos mesmos deverá se dar através de um sistema único de coleta.  O Sr. Sérgio 58 

Luiz Cardoso manifesta que um dos papeis do CONESAN, embora seja um Conselho 59 

relativamente novo, é o de formular e orientar a da gestão da política pública relativa ao 60 

saneamento básico, que se dará através de resoluções. Salienta que na sua visão as unidades 61 

de planejamento não são excludentes e sim complementares, a utilização de unidades de 62 

planejamento estão ligadas ao interesse público. Item I -– Aprovação da Ata da 13ª reunião 63 

ordinária do Conselho ( dia 18/12/2013) – Sem ressalvas, a Ata foi aprovada por unanimidade. 64 

Item II - Relato sobre o andamento do processo licitatório do Plano Estadual de Saneamento 65 

– O Sr. Pedro Antonio Dall Acqua relata que a licitação do Plano Estadual de Saneamento 66 

encontra-se na fase de julgamento do envelope de nº2 (técnica), as empresas receberam as 67 

seguintes pontuações (escala de 0 a 100 pontos): 90 pontos para o Consórcio STE/MJ 68 

Engenharia e 95 pontoas para a empresa CONCREMAT.  As empresas concorrentes 69 

apresentaram recursos, e o prazo para apresentação das contrarrazões expira em 07 de março 70 

de 2014. O Sr. Sérgio Luiz Cardoso pergunta em que estado se encontra a Comissão de 71 

Acompanhamento do Plano Estadual. O Sr. Pedro Antonio Dall Acqua informa que os 72 

representantes indicados pelas entidades receberam via mídia eletrônica o Termo de 73 

Referência do Plano Estadual.  A convocação para a primeira reunião da Câmara Técnica está 74 

aguardando a definição do julgamento do envelope de nº 2 da licitação, dado que a 75 

convocação neste momento não seria produtiva uma vez que ainda não há a perspectiva  do 76 

prazo para a contratação da  empresa vencedora, tão logo promulgado o resultado do 77 

julgamento do envelope de nº 2, será providenciada a nomeação dos representantes, via 78 

portaria. IV –Assuntos Gerais –  O Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel solicita informação sobre 79 

a pesquisa relativa ao número de municípios que possuem Plano Municipal de Saneamento. A 80 



Sra. Marion Heinrich informa que a FAMURS realizou pesquisa junto aos municípios, 81 

responderam 327 municípios, destes, os resultados foram: 122 já possuem plano, 106 estão 82 

em fase de elaboração, em fase de aprovação 14 municípios. O Sr. Pedro Antonio Dall Acqua 83 

informa que não foi possível elaborar a pesquisa em função do período de férias, tanto do 84 

pessoal da SEHABS quanto do pessoal da PROCERGS, e que a SEHABS, em breve, estará 85 

disponibilizando a referida pesquisa para todos os municípios do Estado. O áudio com o 86 

conteúdo integral da reunião está disponível na Secretaria Executiva do CONESAN.  87 
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