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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  
DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO - PLANESAN 

 
 

A Audiência Pública do Plano Estadual de Saneamento - PLANESAN ocorreu no dia cinco de 

dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Auditório do Centro Administrativo 

Fernando Ferrari (CAFF), endereço Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, Centro, município 

de Porto Alegre, contando com a participação da Sra. Marjorie Kauffmann – Secretária de 

Estado da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA), na condição de presidente da 

sessão; Sr. Juliano Heinen – Procurador do Estado; Sr. Luciano Cardone – Diretor do 

Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA; Sr. Luiz Henrique 

Nascimento – Assessor Técnico da SEMA; entre outros. No horário marcado para o início da 

audiência pública, a Sra. Vanessa Trindade – Assessora de Comunicação da SEMA fez a 

abertura da sessão, ressaltando os objetivos da audiência e os procedimentos para a  

participação dos interessados em enviar dúvidas, contribuições e comentários. Também 

informa que todas as contribuições serão registradas por escrito e, posteriormente, 

disponibilizadas em relatório específico na página do PLANESAN – 

www.sema.rs.gov.br/planesan. Em seguida, a palavra é passada para a presidente da sessão 

Sra. Marjorie Kauffmann, que faz um discurso de introdução à audiência, destacando que o seu 

objetivo é dar publicidade ao processo, mas também uma nova oportunidade à sociedade como 

um todo de se inteirar e participar efetivamente da construção do primeiro plano estadual de 

saneamento do Rio Grande do Sul. Ressalta que paralelamente a esta audiência também está 

em andamento, desde a primeira quinzena de outubro/2022, a consulta pública do 

PLANESAN, cujo prazo se encerra no fim deste dia. Informa que após o encerramento destes 

dois eventos todas as contribuições registradas serão integradas ao relatório final do processo 

de aprovação do PLANESAN. Por fim, destaca a importância do PLANESAN como um 

verdadeiro marco na gestão do saneamento no estado, englobando a realidade dos quatro eixos , 

onde temos disparidades bem evidentes em que o plano ajudará a solucionar. Depois disso, os 

Srs. Juliano Heinen e Luiz Henrique Nascimento realizam a apresentação do PLANESAN, na 

qual são destacados os seguintes pontos: finalidades do plano, cronologia, elementos que 

influenciaram na sua elaboração, composição, principais desafios identificados nas quatro 

áreas do saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e 

drenagem urbana), estimativa de recursos necessários, base estratégica, e os cinco programas 

que compõem o plano. Após a apresentação, a Sra. Vanessa Trindade informa que esta 

apresentação e todas as informações citadas estão disponíveis para consulta na página do 

PLANESAN. Também informa que não foram recebidas nenhuma manifestação antecipada por 

e-mail e nem neste momento da audiência, tanto oral como escrita, e, portanto, encaminha a 

palavra para a Sra. Marjorie Kauffmann, que faz o encerramento desta audiência pública, 

agradecendo a presença de todos e parabenizando toda a equipe envolvida na construção do 

PLANESAN. 
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