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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE CANOINHAS

Aos dezenove dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Quatorze, ás 08 horas e trinta 

minutos, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas, estiveram presentes 

para a 2ª reunião do Conselho Municipal de Saneamento – CONSAN, O Sr. Adinor da 

Silva – Secretario Municipal de Meio Ambiente, Frederico Valdir Ecke - Gestor de 

Saneamento Básico do Município, Valdir Pires do Prado – Representante de Associações 

de Moradores, Moacir Penkal – Representante do Comitê da Bacia Hidrográfico do Rio 

Canoinhas, Herbert Groskopf Jr. – Representante da Casan, Rafael Rottili Roeder –

Representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas, 

Hamilton Wendt, representante da Secretaria Municipal de Educação, Samuel Kluskowski, 

Representante do CDL, Cleidson Rosa Alves – Representante do IFSC, Simone Mery 

Adur - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Carine 

Corrêa Chaves – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da 

Família, Ivo Dolinsky e Mariane H. Murakami – Representantes da FATMA, Cleison T. 

Fuck – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Jéferson M. Gonçalves -

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Arnaldo Erwin Mews -

Representante da Universidade do Contestado e Luiz Anselmo Chagas, Representante 

da Vigilância Sanitária.

Usou da palavra o Sr. Adinor da Silva que na qualidade de Secretário do Meio Ambiente é 

também o Presidente do Conselho e já estando devidamente empossado pelo Sr. Prefeito 

Municipal, passou a conduzir aos trabalhos, primeiramente saudando os presentes e em 

seguindo passou a pauta da reunião, colocando em discussão o 1º item da pauta que é a 

Aprovação do Regimento interno do Conselho. Usou da palavra o Gestor da Saneamento 

Sr. Frederico Valdir Ecker, apresentando modelo de regimento previamente produzido 

pela Secretaria de Meio Ambiente, o qual foi lido e discutido artigo por artigo, sendo ao 

final aprovado pelos presentes. Em seguida passou-se composição da Diretoria do 

Conselho, que pelo Regimento será composta pelo Presidente, pelo vice-presidente e  por 

secretária executiva. Colocado em discussão foi eleito para o cargo de vice-presidente o 

Sr. Frederico Valdir Ecker – Gestor da Saneamento Básico e para o cargo de Secretária 

executiva a Srta. Carine Corrêa Chaves – Representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e da Família, ficando a Diretoria Executiva do Conselho Assim 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Conselho Municipal de Saneamento - CONSAN

Rua Felipe Schmidt 10 - Caixa Postal 71 -  Fone 3621-7744 -   E-mail meioambiente@pmc.sc.gov.br
www.pmc.sc.gov.br          -     CEP 89460-000     -     CANOINHAS - SANTA CATARINA

composta: Presidente: Adinor da Silva; Vice-Presidente: Frederico Valdir Ecker e 

Secretária executiva: Carine Corrêa Chaves, os quais tomaram conhecimento das 

atribuições e foram devidamente empossados nos cargos respectivos. Passou-se então 

para o próximo item da pauta consistente em Discussão sobre o Plano de Saneamento 

Básico do Município e a necessidade legal de sua Revisão. Usou da palavra o Sr. 

Frederico Valdir Ecker, explanando aos presentes sobre o Plano de Saneamento do 

Município, dizendo que o referido plano foi elaborado e aprovado no exercício de 2009, 

com previsão para revisão de 04 em 04 anos. Que é competência do Conselho de 

Saneamento a análise da forma de revisão que se pretende, se somente se corrige 

valores já levantados, quando da elaboração do plano ou se produz um diagnóstico atual 

com novas metas e prognósticos. Explicou sobre os quatro eixos que compõe o 

saneamento quais sejam Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem, mencionando que 

referente a Água e Esgoto o Município possui contrato de programa com a CASAN, e

resíduos sólidos possui contrato com a empresa Serrana Engenharia e com a empresa 

Castilho & Moreira, e que a parte de Drenagem é o próprio município que administra os 

serviços. Também mencionou que quanto a Água e Esgoto e Resíduos sólidos o 

município possui planos mais recentes, mas quando a drenagem urbano o plano é antigo 

e precisa ser feito um plano atual para evitar enchentes. Que isso já está previsto no 

plano municipal, mas que muita coisa prevista no plano não foi cumprida em todos os 

eixos e por isso o Plano de Saneamento precisa ser revisto. Mencionou que a CASAN 

posicionou-se no sentido de ceder técnicos para fazer a revisão do plano, onde em 

conjunto com técnicos da Prefeitura seria elaborado a revisão, o que foi considerado 

antiético pelo conselho, considerando que a mesma é concessionária do serviço de água 

e esgoto do município, não sendo aceito. Ficou decidido pela formação de um grupo de 

Técnico de estudo composto por dez membros do Conselho para Apuração de resumo 

das metas previstas no plano de saneamento, nos quatro eixos, indicando se possível o 

que foi cumprido e o que não foi cumprido, eixo por eixo, para que nas reuniões seguintes 

seja deliberado sobre as ações a serem tomadas. Que o grupo técnico será composto por 

01 representante do CREA, dois representantes da AEVC, 01 representante do Comitê do 

Rio Canoinhas, 01 Representante da UNC, 01 representante da FATMA, 01 

representante do IFSC, 01 representante da CASAN, 01 representante da Secretaria do 

Planejamento e 01 representante da Secretaria do Meio Ambiente. Que os nomes que 

comporão o Grupo técnico pode ser o próprio membro do conselho ou alguém vinculado a 
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sua entidade ou órgão. Que os nomes deverão ser informados ao Presidente do Conselho 

para confecção da Resolução. Usou da palavra o Sr. Hamilton Wendt, requerendo que a 

Diretória se empenhe no sentido de trazer ao Conselho a situação atual de investimentos 

realizados em Saneamento Básico, sendo que o presidente comprometeu-se a agendar 

uma reunião com a ARIS, que é a responsável pela fiscalização do cumprimento do plano 

e dos contratos realizados e solicitar que um técnico da Agência venha explanar ao 

Conselho a situação atual do foi previsto e do que foi realizado até a presente data. 

Também comprometeu-se disponibilizar no sitio da Secretaria do Meio Ambiente o Plano 

de Saneamento Básico para consulta e analise dos interessados.

Sem mais assuntos a serem deliberados, encerrou-se a reunião agradecendo a presença 

de todos marcando outra reunião para a última terça-feira do mês de janeiro às 08:30 na 

sala de reuniões da Prefeitura, nos termos do art. 9º do Regimento interno. E para tudo 

constar, eu Carine Correa Chaves, Secretária Executiva, lavrai a presente ata, que após 

aprovada vai assinada pelo Presidente do Conselho e publicado no site da Prefeitura.

(ata aprovada na 3ª reunião realizada em 27/01/2015 às 08:30hs)
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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE CANOINHAS

Aos dezenove dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Quatorze, ás 08 horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas, estiveram presentes para a 2ª reunião do Conselho Municipal de Saneamento – CONSAN, O Sr. Adinor da Silva – Secretario Municipal de Meio Ambiente, Frederico Valdir Ecke - Gestor de Saneamento Básico do Município, Valdir Pires do Prado – Representante de Associações de Moradores, Moacir Penkal – Representante do Comitê da Bacia Hidrográfico do Rio Canoinhas, Herbert Groskopf Jr. – Representante da Casan, Rafael Rottili Roeder – Representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas, Hamilton Wendt, representante da Secretaria Municipal de Educação, Samuel Kluskowski, Representante do CDL, Cleidson Rosa Alves – Representante do IFSC, Simone Mery Adur - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Carine Corrêa Chaves – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, Ivo Dolinsky e Mariane H. Murakami – Representantes da FATMA, Cleison T. Fuck – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Jéferson M. Gonçalves - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Arnaldo Erwin Mews - Representante da Universidade do Contestado e Luiz Anselmo Chagas, Representante da Vigilância Sanitária.

Usou da palavra o Sr. Adinor da Silva que na qualidade de Secretário do Meio Ambiente é também o Presidente do Conselho e já estando devidamente empossado pelo Sr. Prefeito Municipal, passou a conduzir aos trabalhos, primeiramente saudando os presentes e em seguindo passou a pauta da reunião, colocando em discussão o 1º item da pauta que é a Aprovação do Regimento interno do Conselho. Usou da palavra o Gestor da Saneamento Sr. Frederico Valdir Ecker, apresentando modelo de regimento previamente produzido pela Secretaria de Meio Ambiente, o qual foi lido e discutido artigo por artigo, sendo ao final aprovado pelos presentes. Em seguida passou-se composição da Diretoria do Conselho, que pelo Regimento será composta pelo Presidente, pelo vice-presidente e  por secretária executiva. Colocado em discussão foi eleito para o cargo de vice-presidente o Sr. Frederico Valdir Ecker – Gestor da Saneamento Básico e para o cargo de Secretária executiva a Srta. Carine Corrêa Chaves – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, ficando a Diretoria Executiva do Conselho Assim composta: Presidente: Adinor da Silva; Vice-Presidente: Frederico Valdir Ecker e Secretária executiva: Carine Corrêa Chaves, os quais tomaram conhecimento das atribuições e foram devidamente empossados nos cargos respectivos. Passou-se então para o próximo item da pauta consistente em Discussão sobre o Plano de Saneamento Básico do Município e a necessidade legal de sua Revisão. Usou da palavra o Sr. Frederico Valdir Ecker, explanando aos presentes sobre o Plano de Saneamento do Município, dizendo que o referido plano foi elaborado e aprovado no exercício de 2009, com previsão para revisão de 04 em 04 anos. Que é competência do Conselho de Saneamento a análise da forma de revisão que se pretende, se somente se corrige valores já levantados, quando da elaboração do plano ou se produz um diagnóstico atual com novas metas e prognósticos. Explicou sobre os quatro eixos que compõe o saneamento quais sejam Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem, mencionando que referente a Água e Esgoto o Município possui contrato de programa com a CASAN, e resíduos sólidos possui contrato com a empresa Serrana Engenharia e com a empresa Castilho & Moreira, e que a parte de Drenagem é o próprio município que administra os serviços. Também mencionou que quanto a Água e Esgoto e Resíduos sólidos o município possui planos mais recentes, mas quando a drenagem urbano o plano é antigo e precisa ser feito um plano atual para evitar enchentes. Que isso já está previsto no plano municipal, mas que muita coisa prevista no plano não foi cumprida em todos os eixos e por isso o Plano de Saneamento precisa ser revisto. Mencionou que a CASAN posicionou-se no sentido de ceder técnicos para fazer a revisão do plano, onde em conjunto com técnicos da Prefeitura seria elaborado a revisão, o que foi considerado antiético pelo conselho, considerando que a mesma é concessionária do serviço de água e esgoto do município, não sendo aceito. Ficou decidido pela formação de um grupo de Técnico de estudo composto por dez membros do Conselho para Apuração de resumo das metas previstas no plano de saneamento, nos quatro eixos, indicando se possível o que foi cumprido e o que não foi cumprido, eixo por eixo, para que nas reuniões seguintes seja deliberado sobre as ações a serem tomadas. Que o grupo técnico será composto por 01 representante do CREA, dois representantes da AEVC, 01 representante do Comitê do Rio Canoinhas, 01 Representante da UNC, 01 representante da FATMA, 01 representante do IFSC, 01 representante da CASAN, 01 representante da Secretaria do Planejamento e 01 representante da Secretaria do Meio Ambiente. Que os nomes que comporão o Grupo técnico pode ser o próprio membro do conselho ou alguém vinculado a sua entidade ou órgão. Que os nomes deverão ser informados ao Presidente do Conselho para confecção da Resolução. Usou da palavra o Sr. Hamilton Wendt, requerendo que a Diretória se empenhe no sentido de trazer ao Conselho a situação atual de investimentos realizados em Saneamento Básico, sendo que o presidente comprometeu-se a agendar uma reunião com a ARIS, que é a responsável pela fiscalização do cumprimento do plano e dos contratos realizados e solicitar que um técnico da Agência venha explanar ao Conselho a situação atual do foi previsto e do que foi realizado até a presente data. Também comprometeu-se disponibilizar no sitio da Secretaria do Meio Ambiente o Plano de Saneamento Básico para consulta e analise dos interessados. 

Sem mais assuntos a serem deliberados, encerrou-se a reunião agradecendo a presença de todos marcando outra reunião para a última terça-feira do mês de janeiro às 08:30 na sala de reuniões da Prefeitura, nos termos do art. 9º do Regimento interno. E para tudo constar, eu Carine Correa Chaves, Secretária Executiva, lavrai a presente ata, que após aprovada vai assinada pelo Presidente do Conselho e publicado no site da Prefeitura. 


(ata aprovada na 3ª reunião realizada em 27/01/2015 às 08:30hs)
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