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 ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONESAN 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2016, as quatorze horas, realizou-se a 1 

vigésima reunião ordinária do Conselho Estadual de Saneamento, na sala de reuniões do  2 

Gabinete da Secretaria de Estado de Obras, Saneamento e Habitação - SOP, sito à Avenida 3 

Borges de Medeiros,  nº 1501, 18º andar, na cidade de Porto Alegre, com a presença dos 4 

seguintes conselheiros: Sr.Pedro Antonio Dall Acqua, representando a SOP,  Sra. Rosanne 5 

Lipp João Heidrich, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Mobilidade e 6 

Desenvolvimento Regional, Sr. João Vargas de Souza, representante do Fórum Gaúcho dos 7 

Comitês de Bacias Hidrográficas – RH Litoral, Claudir Alves, representante do Fórum 8 

Gaúcho dos Comitês de Bacias Hidrográficas – RH Uruguai, Sra. Jussara Kalil Pires, 9 

representante da ABES-RS, Sr. Silvio Paulo Klein, representante dos operadores municipais 10 

– ASSEMAE,Sr. Valtemir Goldmeier, representante da SEMA. Ausentes: Secretaria da 11 

Saúde, Secretaria da Agricultura e Pecuária, que justificou a ausência, Secretaria de Estado 12 

de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, FAMURS, CORSAN, AGEOS e FUNASA. 13 

Registram-se também as presenças dos representantes da entidade convidada 14 

METROPLAN: Sra. Hariane Marmitt e Sra. Gisele Rosa. O Vice-Presidente, Conselheiro 15 

Paulo Robinson da Silva Samuel justificou a ausência. A reunião foi aberta com a seguinte 16 

pauta do dia: I – Abertura e informes; II – Verificação de Quórum; III - Leitura e 17 

Aprovação da Ata da 20ª reunião; IV – Revisão da Resolução Nº 02/2013 – CONESAN que 18 

trata criação e da composição do Grupo Técnico Executivo para análise e 19 

acompanhamento dos produtos gerados pela empresa consultora encarregada da 20 

elaboração o Plano Estadual de Saneamento. V – Minuta de recomendação aos 21 

municípios da utilização de sistemas individuais de esgotamento sanitário e da utilização 22 

da rede de drenagem urbana para transporte de esgoto pré-tratado até a estação de 23 

tratamento de esgoto, como alternativas à universalização dos serviços de esgotamento 24 

sanitário no Estado, conforme diretrizes emanadas do Grupo Técnico convocado pelo 25 

Ministério Público para tratar dos assuntos suprarreferidos. VI – Assuntos Gerais. Item I 26 

– Abertura e informes: O Secretário Executivo, Sr. Pedro Antonio Dall Acqua, informou que 27 

houve o empenho da verba orçamentária destinada a elaboração do Plano Estadual de 28 

Saneamento Básico, e que o processo está na área jurídica para elaboração do contrato. A 29 

Secretaria de Obras esteve no dia 15 de setembro em reunião convocada pelo Ministério 30 

Público para tratar da utilização das redes de drenagem existentes para transporte de 31 

esgoto pré-tratado até as estações de tratamento, documento esse que foi enviado aos 32 

conselheiros. II – Verificação de Quórum - Verificada a inexistência de quórum na primeira 33 

chamada, e constatada a presença de um terço do Plenário, a reunião teve início nos 34 

termos dos Artigos Parágrafo 30 e 31 do regimento interno do CONESAN. III - Leitura e 35 

Aprovação da Ata da 20ª reunião – pela ausência de quórum ficará aprovação para a 36 

próxima reunião. IV – Revisão da Resolução Nº 02/2013 – CONESAN que trata criação e 37 

da composição do Grupo Técnico Executivo para análise e acompanhamento dos 38 
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produtos gerados pela empresa consultora encarregada da elaboração o Plano Estadual 39 

de Saneamento – após discussão, além das entidades que constam da Resolução nº 02 , a 40 

FUNASA se habilitou a participar do grupo técnico e foi sugerida a participação da FEPAM e 41 

da EMATER como suplente da FUNASA. V – Minuta de recomendação aos municípios da 42 

utilização de sistemas individuais de esgotamento sanitário e da utilização da rede de 43 

drenagem urbana para transporte de esgoto pré-tratado até a estação de tratamento de 44 

esgoto, como alternativas à universalização dos serviços de esgotamento sanitário no 45 

Estado, conforme diretrizes emanadas do Grupo Técnico convocado pelo Ministério 46 

Público para tratar dos assuntos suprarreferidos – O Secretário executivo sugeriu que a 47 

minuta da proposta de recomendação seja distribuída para todas as entidades 48 

componentes do CONESAN para que possam fazer suas contribuições. Informou também 49 

que a SOP, observando os aspectos da articulação e integração das políticas de 50 

saneamento, recursos hídricos e meio ambiente, apresentará a minuta no Conselho de 51 

Recursos Hídricos e no Conselho Estadual do Meio Ambiente para contribuições daqueles 52 

Conselhos. VI – Assuntos Gerais – O Conselheiro Claudir Alves solicita à Secretaria 53 

Executiva que no dia 09 de novembro de 2016 seja apresentada ao Fórum Gaúcho dos 54 

Comitês de Bacias Hidrográficas a minuta de recomendação. O áudio com o conteúdo 55 

integral da reunião está disponível na Secretaria Executiva do CONESAN. 56 

Pedro Antonio Dall Acqua________________________________________________________ 57 

Rosane Lipp João Heidrich _______________________________________________________ 58 

Jussara Kalil Pires_______________________________________________________________ 59 

João Vargas de Souza ___________________________________________________________ 60 

Valtemir  Golmeier______________________________________________________________ 61 

Claudir Alves___________________________________________________________________ 62 

João Vargas de Souza____________________________________________________________ 63 
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