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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONESAN 
 

 
 
A vigésima sexta Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN 1 

ocorreu no dia cinco de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, através de videoconferência, 2 

com os seguintes Conselheiros presentes: Sr. Artur Lemos Júnior – representante da 3 

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e presidente do CONESAN; Sra. 4 

Liliani Cafruni – representante da CORSAN; Sr. Domigos Velho Lopes – representante do 5 

CBH Litoral Médio; Sr. Nelson Stuart – representante da Secretaria de Obras e Habitação 6 

(SOP); Sr. Antônio Carlos Neto – representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 7 

Desenvolvimento Rural (SEAPDR); Sra. Marion Heinrich – representante da FAMURS; Sr. 8 

Eldo Frantz Costa – representante do CBH Santa Maria; Sr. Alexandre Swarowsky – 9 

representante do CBH Vacacaí e Vacacaí-Mirim; Sr. José Rafael Prestes – representante da 10 

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG); Sr. Leonardo dos Santos Lages – 11 

representante da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (SAAM); Sr. Silvio Luiz 12 

Salazar da Silva – representante da AGEOS; Sr. Margenato Gragiel de Matos – 13 

representante da FAMURS; Sr. Silvio Paulo Klein – representante da ASSEMAE/RS; Sra. 14 

Jussara Pires – representante da ABES/RS. Os demais presentes foram: Sr. Paulo Renato 15 

Paim – DRHS/SEMA; Sr. Gabriel Timm Müller – DRHS/SEMA; Sr. Walter Souza – 16 

DRHS/SEMA; Sra. Patrícia Cardoso – DRHS/SEMA; Sr. Diego Carrillo – DRHS/SEMA. 17 

Após verificação de quórum e saudação a todos os presentes, o Presidente Artur Lemos faz a 18 

abertura da reunião e realiza as comunicações iniciais. Neste momento, faz uma 19 

contextualização sobre o processo de reestruturação da área de saneamento e as razões para 20 

que passasse a integrar a estrutura da SEMA, mencionando, como exemplo, algumas mudanças 21 

ocorridas na CORSAN e a necessidade de integração entre a Política de Recursos Hídricos e a 22 

de Saneamento, juntamente com o novo Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas.  23 

Também destaca a importância de se avançar na Política de Resíduos Sólidos e nas questões 24 

relacionadas à drenagem urbana, como eixos integrantes do saneamento. Por fim, ressalta a 25 

retomada dos trabalhos de elaboração do Plano Estadual de Saneamento (PLANESAN) e a 26 

necessidade que surgiu recentemente de adaptá-lo ao Novo Marco Regulatório do Saneamento. 27 

Com isso, encerra o seu informe inicial e passa a tratar sobre a ordem do dia. Item 1 - 28 

Apresentação e posse dos novos representantes das entidades membro: Paulo Paim, 29 

Diretor do DRHS/SEMA, solicita a Gabriel Müller, servidor do DRHS/SEMA, que faça a 30 

leitura da lista dos representantes indicados pelas entidades e propõe que depois disso, caso 31 

não haja manifestação contrária, seja dada a posse coletiva a todos os membros do conselho.  32 
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Gabriel Müller passa, então, a fazer a leitura das indicações recebidas para a composição do 33 

CONESAN, conforme tabela abaixo: 34 

Representante Instituição 

Titular: Artur Lemos Júnior (presidência) Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 

Titular: Clóvis Kurtz Galery 

Suplente: Régis Fernandes Silva 
Secretaria da Saúde 

Titular: Luiz Henrique Feijó Machado 

Suplente: Nelson Pereira Stuart 
Secretaria de Obras e Habitação 

Titular: Antônio Carlos de Quadros Ferreira Neto 

Suplente: Fernando Henrique Sauter Groff 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural 

Titular: José Rafael Andrade Prestes Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão 

Titular: Agostinho Meirelles Martins Neto  

Suplente: Leonardo dos Santos Lages 
Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios 

Titular: Silvio Paulo Klein 

Suplente: Anderson Etter 
ASSEMAE/RS 

Titular: Liliani Cafruni 

Suplente: Rafael Siqueira Souza 
CORSAN 

Titular: Karla Viviane Silveira S. Rech 

Suplente: Eliza Helena Hoehr Clavé 
FUNASA/RS 

Titular: Odilon Alberto Menezes 

Suplente: Silvio Luiz Salazar da Silva 
AGEOS 

Titular: Jussara Kallil Pires ABES/RS 

Titular: Marion Luiza Heinrich FAMURS 

Titular: Margenato Gragiel de Matos FAMURS 

Titular: Eliseu Fogaça FAMURS 

Titular: Alexandre Swarowski Comitê Vacacaí e Vacacaí-Mirim 

Titular: Domingos Antônio Velho Lopes Comitê do Litoral Médio 

Titular: Eldo Frantz Costa Comitê Santa Maria 

 35 

Após a leitura dos indicados, o Presidente Artur Lemos declara empossados todos os 36 

representantes citados. Também neste momento faz o registro da presença online dos 37 

representantes e avisa que a reunião está sendo gravada e que a gravação ficará disponível a 38 

todos que queiram consultá-la. Item 2 - Submissão da indicação do Secretário Executivo à 39 

chancela do plenário: Presidente Artur Lemos indica como proposta o servidor do 40 

DRHS/SEMA Gabriel Müller para a função de Secretário Executivo do Conselho e coloca o 41 

assunto para discussão da plenária. Não havendo manifestações, a indicação foi considerada 42 

aprovada pelo Conselho. Item 3 - Retomada do Contrato do PLANESAN e o novo formato 43 

do seu acompanhamento: Paulo Paim, inicialmente, faz uma contextualização sobre o 44 
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processo de retomada do PLANESAN, explicando que o período que passou desde o início da 45 

nova administração foi necessário tanto para a readequação da estrutura administrativa da 46 

SEMA ao receber as atribuições relativas ao saneamento, como para as negociações com a 47 

empresa contratada na assinatura de um novo termo aditivo de prazo que fosse suficientemente 48 

adequado para a retomada das atividades do PLANESAN. Depois disso, a palavra é passada ao 49 

servidor Walter Souza - DRHS/SEMA para que faça uma breve apresentação sobre a situação 50 

atual do PLANESAN. Walter Souza se apresenta como um dos responsáveis, junto com a 51 

fiscal do contrato Patrícia Cardoso – DRHS/SEMA, pela condução do PLANESAN dentro da 52 

SEMA e em sua apresentação aborda os seguintes temas: histórico do contrato até o prazo final 53 

de elaboração do Plano (fevereiro/2019); necessidade do termo aditivo de prazo, cujo processo 54 

de elaboração e negociação com a contratada durou aproximadamente um ano, possibilitando a 55 

retomada dos trabalhos somente em março/2020; composição das atividades do Plano dividida 56 

em cinco blocos de trabalho; cronograma de trabalho com encerramento em novembro/2021; 57 

forma de condução técnica e administrativa através de uma Comissão Interna de 58 

Acompanhamento do PLANESAN, composta por integrantes da SEMA, CORSAN, AGERGS 59 

e FEPAM; e as atividades que estão sendo atualmente desenvolvidas, que são o Relatório de 60 

Salubridade Ambiental e o Diagnóstico da Prestação dos Serviços Existentes. Em seguida, 61 

Paulo Paim propõe que o PLANESAN seja pauta permanente das reuniões do Conselho, 62 

visando um acompanhamento sistemático do Plano. Também informa que na próxima reunião 63 

serão levadas para apreciação do Conselho as seguintes propostas: método de acompanhamento 64 

do desenvolvimento do Plano junto à empresa contratada e o formato de acompanhamento do 65 

Plano junto à sociedade. Silvio Salazar – AGEOS questiona sobre qual é o prazo final do 66 

contrato do PLANESAN com o termo aditivo e como ficará a situação da Câmara Temática 67 

criada por resolução do Conselho para acompanhamento do Plano. Paulo Paim responde que o 68 

prazo final do contrato é novembro/2021 e em relação à Câmara Temática esclarece que a 69 

proposta que será levada para ser discutida na próxima reunião é justamente um redesenho 70 

desta Câmara Temática e da forma de acompanhamento técnico do PLANESAN pelo 71 

Conselho. Nelson Stuart – SOP questiona se após a conclusão do PLANESAN haverá o 72 

estabelecimento de alguma legislação de regulamentação para que o Plano seja realmente 73 

efetivado. Paulo Paim responde que sim, será necessário haver algum tipo de regulamentação 74 

que faça com que os diferentes setores se comprometam com o Plano. Presidente Artur 75 

Lemos também observa que este Conselho tem poder normativo e deliberativo sobre as 76 

questões da Política Estadual de Saneamento, que pode ser usado através de resoluções, 77 

dependendo da magnitude das propostas e alterações. Silvio Klein – ASSEMAE questiona 78 

sobre como será o acesso dos membros do Conselho aos produtos e materiais desenvolvidos no 79 

PLANESAN e manifesta vontade em participar do acompanhamento técnico do Plano pelo 80 

Conselho em seu novo formato que está para ser discutido. Presidente Artur Lemos afirma 81 

ser importante verificar essa questão do acesso dos materiais do Plano aos Conselheiros. Paulo 82 
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Paim explica que esta nova forma de acompanhamento do Plano será trazida pela SEMA ao 83 

debate do Conselho, onde cada membro deverá verificar junto à entidade que representa a 84 

melhor maneira de realizar esta função. Jussara Pires – ABES/RS informa que a ABES/RS 85 

está promovendo debates sobre a aplicação do novo Marco Regulatório ao Rio Grande do Sul e 86 

faz o convite à SEMA e a todos os conselheiros para que participem do primeiro encontro que 87 

será realizado na próxima sexta-feira (14/08), que tratará, principalmente, sobre a formação 88 

dos blocos de regionalização e como isto está sendo tratado no PLANESAN. Antônio Carlos 89 

Neto – SEAPDR aproveita o momento para sugerir como tema de discussão para a próxima 90 

reunião e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para um problema grave de saúde pública na 91 

região nordeste do estado, relacionado ao saneamento na área rural, que é a ocorrência de 92 

surtos da zoonose conhecida como cisticercose. Item 4 - Calendário de reuniões para 2020: 93 

Gabriel Müller informa que o Regimento Interno do Conselho prevê reuniões bimestrais e, 94 

portanto, propõe que sejam realizadas mais duas reuniões nos quatro meses restantes de 2020, 95 

sendo uma em outubro e outra em dezembro, com datas a definir. Presidente Artur Lemos 96 

coloca a proposta para consideração da plenária. Não havendo manifestação contrária, 97 

considera-se proposta aprovada. Assuntos Gerais 1 – Novo Marco Regulatório: Presidente 98 

Artur Lemos faz algumas considerações sobre a situação da tramitação do Marco Regulatório, 99 

principalmente em relação a alguns pontos específicos, como o Artigo 16 que, apesar de ter 100 

sido vetado pela Presidência da República, é de entendimento do Governo do Estado que o 101 

mesmo deve ser mantido, devido à sua importância para o processo de transição ocasionado 102 

pela mudança na legislação. Também coloca a questão dos blocos de regionalização e a 103 

necessidade de se haver uma discussão para avaliar qual o modelo que se adequa melhor à 104 

realidade do Estado. Como último ponto, expõe o entendimento do Governo de que é contra o 105 

artigo do Marco Regulatório, que já foi inclusive vetado, que delega competência aos 106 

municípios para licenciar atividades de saneamento, pois se entende que o mesmo seja 107 

inconstitucional. Depois disso, a palavra foi aberta aos conselheiros e não havendo 108 

manifestações, passou-se ao próximo tema. Assuntos Gerais 2 - Modernização da Lei do 109 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos: Paulo Paim explica que, inicialmente, foi 110 

verificado em conjunto com os Comitês de Bacia a necessidade de modernizar o Sistema 111 

Estadual de Recursos Hídricos, devido a dois motivos principais: a dificuldade de viabilizar a 112 

criação das três Agências das Regiões Hidrográficas e a dificuldade de implementação do 113 

modelo atual de cobrança pelo uso da água. Em seguida, explica de forma resumida como este 114 

processo de modernização ocorrerá, onde basicamente serão contratados por dispensa de 115 

licitação dois consultores especialistas, renomados no assunto, que farão a condução do 116 

processo de discussão da lei entre 14 grupos sociais representativos das diferentes parcelas da 117 

sociedade. Marion Heinrich – FAMURS questiona sobre a situação do Programa de 118 

Regularização de Poços e o suporte financeiro previsto aos municípios para efetivar a 119 

regularização dos poços. Também pergunta sobre em que momento será rediscutida a questão 120 
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da cobrança pelo uso da água. Paulo Paim esclarece que a cobrança pelo uso da água será 121 

rediscutida dentro do processo de modernização da lei do Sistema Estadual de Recursos 122 

Hídricos, reavaliando o modelo previsto na Lei 10.350 para que seja efetivamente implantado e 123 

dê sustentabilidade financeira ao sistema. Em relação ao Programa de Regularização de Poços, 124 

explica que foram encontradas diversas dificuldades práticas de implementação do decreto e 125 

que, por esse motivo, foi construída dentro do DRHS uma proposta de readequação do decreto. 126 

Essa nova proposta foi recentemente assinada pelo Governador e, atualmente, encontra-se em 127 

processo de regulamentação. Assuntos Gerais 3 - Programa Estadual de Revitalização de 128 

Bacias Hidrográficas: Paulo Paim contextualiza o processo de criação do Programa de 129 

Revitalização de Bacias, começando pela esfera federal até chegar ao Rio Grande do Sul. 130 

Também informa que, atualmente, este Programa é fruto de convênio com o Ministério do 131 

Desenvolvimento Regional e consta como prioridade do Governo do Estado e, 132 

consequentemente, da SEMA, estando alocado dentro do orçamento do Estado e em processo 133 

de elaboração do seu plano de trabalho. Por fim, acrescenta que foram selecionadas as bacias 134 

dos rios dos Sinos e do Gravataí como projeto piloto e que o plano de trabalho está sendo 135 

construído por grupo de trabalho que envolve, entre outros, os Comitês de Bacia dos rios dos 136 

Sinos e do Gravataí, METROPLAN, APA do Banhado Grande, DRHS e o DBIO. Rafael 137 

Prestes – SPGG questiona a relação deste Programa com o estudo anterior da METROPLAN 138 

coordenado pelo Prof. Tucci. Paulo Paim esclarece que o Programa é abrangente e tem como 139 

princípio o aproveitamento de estudos que já existem e também daqueles que estão previstos 140 

para as bacias. Por fim, também esclarece questões sobre a situação atual de construção deste 141 

Programa, quem está na coordenação dos trabalhos e como será o acesso pelo Conselho aos 142 

produtos do mesmo. Assuntos Gerais 4 – Administrativos: Paulo Paim esclarece sobre duas 143 

questões administrativas do Conselho: em primeiro lugar, não foi possível encontrar nos 144 

arquivos do CONESAN a Ata da última reunião realizada (25ª Reunião Ordinária) ainda sob 145 

administração da SOP e, portanto, na próxima reunião deverá ser decidido o que fazer em 146 

relação a esta questão; em segundo lugar, esclarece que o canal de comunicação dos 147 

conselheiros com a Secretaria Executiva, representado agora pelo Gabriel Müller, estará 148 

continuamente aberto para quaisquer dúvidas, contribuições e sugestões.  Não havendo mais 149 

assuntos a serem tratados, a reunião foi dada por encerrada. 150 


