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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 08 horas e 30 
minutos, na sala de reuniões da prefeitura, iniciou-se a 3ª reunião do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico, na qual estavam presentes: O Sr. Adinor da 
Silva – Secretário do Meio Ambiente e presidente do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico; o Sr. Frederico Valdir Ecker – vice-presidente do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico; o Sr. Rafael Mirando da Silva -
representante da ACIC; a Srta. Ivete de Souza – representante da Secretaria 
Municipal de administração e Finanças; o Sr. Luis Anselmo Chagas -
representante da Vigilância Sanitária; o Sr. Ivo Dolinski - representante da 
FATMA; o Sr. Cleidson Alves - representante do IFSC; o Sr. Hamilton Wendt –
representante da Secretaria Municipal da Educação; a Srta. Carinne Correa 
Chaves representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; o Sr. 
Wagner Bilitzki, representante do PROCON; o Sr. Valdir Pires do Prado, 
representante das Associações de Moradores; o Sr. Moacir Penkal, 
representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas; Rafael Rotitli 
Roeder, representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do 
Canoinhas AEVC; Sr. Cleison Tarciso Fuck, representante da Secretaria 
Municipal de Planejamento e o Sr. Hermes Paulo Schupel, representante da 
CASAN. O presidente do Conselho, Sr. Adinor da Silva, deu as boas vindas 
aos conselheiros e em seguida passou a palavra a Srta. Carinne Correa 
Chaves, que procedeu com a leitura das atas número um e número dois, 
referentes às reuniões passadas, as quais foram aprovadas por unanimidade 
dos presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou a pauta da reunião 
contendo os seguintes itens: a) calendário de reuniões pra o exercício 2015; b) 
apresentação do plano municipal de Saneamento; c) deliberação sobre 
contratação de empresa para revisão do Plano Municipal de Saneamento; d) 
formação de Comissão para acompanhamento da revisão do Plano Municipal 
de Saneamento; e) assuntos gerais. Em seguida, passou-se a discussão do 
item “a” da pauta, sendo decidido que conforme já consta no regimento interno,
as reuniões ocorrerão sempre na última terça-feira do mês, com horário e 
pauta previamente decidida pelo Presidente do Conselho e informada aos 
membros. Quanto ao item “b” da pauta, o gestor de saneamento básico da 
Prefeitura Sr. Frederico expos aos presentes o atual Plano Municipal de 
Saneamento, documento que consiste em diagnósticos e prognósticos sobre 
Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Resíduos sólidos e 
Drenagem Urbana. Mencionou que o plano foi realizado em 2009 e que o 
mesmo é bastante complexo, contento mais de 500 laudas e que o plano está
disponibilizado aos interessados para consulta no site da Prefeitura. Informou 
que referente ao eixo “Água” e “Esgoto” o Município firmou contrato de 
programa com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN
para a execução do plano de investimentos, mas que até agora a agência 
investiu somente “parte” dos valores contratados para o Sistema de “Águas” e 
não efetuou investimentos contratados para “Esgotamento Sanitário”. Que 
quanto a Resíduos Sólidos o Município contratou, através de licitação pública, 
empresa que elaborou um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e 
empresa especializada para coleta e destinação final de resíduos sólidos, com 
aproveitamento do que é reciclável através de cooperativa de catadores e 
descarte em aterro sanitário do que não pode ser aproveitado.  Este eixo está 



sendo cumprido de forma adequada. Quanto ao quarto, eixo consistente em 
Drenagem e Manejo de Água Pluviais, informou que os investimentos são 
realizados de forma individualizada obra por obra, rua por rua e que existe uma 
necessidade de se elaborar um plano de investimento e gerenciamento de 
drenagem urbana com levantamentos atuais, diagnósticos e prognósticos de 
situações e previsões de investimentos para no mínimo 10 anos futuros, 
preparando o perímetro urbano para questões de águas de chuvas. Concluiu 
dizendo que o Plano Municipal de Saneamento dá as diretrizes para o que se 
pretende fazer com previsão valores a serem investidos, concluindo que o 
plano precisa ser revisado, primeiramente por força de lei federal que prevê a 
revisão de quatro em quatro anos, e também por questões próprias do 
município que se alterou devido ao transcorrer do tempo dos levantamentos 
efetuados até a presente data e também pela falta de investimentos previstos.
Usou da palavra o Sr.; Rafael representante  da ACIC dizendo que, devido a 
informação de que a CASAN investiu parte do contratado em Água e não fez 
investimentos em esgotamento sanitário, apesar de devidamente 
compromissada através de Contrato de Programa, necessário se faz um 
levantamento pormenorizado do que a CASAN comprometeu-se a investir no 
Sistema de Águas e no Sistema de Esgotamento Sanitário, em que prazo 
assumiu o compromisso de realizar, e o que efetivamente investiu, isso de 
forma a demonstrar no que foi feito os investimentos, que obras foram 
realizadas. Usou da palavra o Sr. Frederico, gestor de saneamento, dizendo 
que o município, através de lei municipal, tem como fiscal do contrato a ARIS, 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a qual é responsável pela 
regulação dos serviços, fiscalização do contrato e aplicação das punições pelo 
não cumprimento. Que o município tem cobrado da agência os resultados e 
acredita que agência tem cobrado da CASAN. Foi colocado em discussão e 
votação a convocação da ARIS, para que traga e apresente ao Conselho, 
todas as informações referentes ao Contrato de programa firmado entre o 
Município de Canoinhas e a CASAN, respondendo as questões acima 
suscitadas pelo representante da ACIC, o Sr. Rafael, o que foi aprovado pela 
unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente do Conselho comprometeu-se a 
entrar em contato com a Direção da ARIS, para que esta designe servidor 
capacitado a comparecer em reunião deste Conselho e responder as questões 
levantadas e apresentar relatórios da ação da ARIS, referentes a fiscalização 
do Contrato, em dia e horário que será comunicado a todos os membros do 
Conselho. Em seguida usou da palavra o Sr. Hermes Paula Schupel, 
representante da CASAN, dizendo que a CASAN efetuou investimentos no 
Sistema de Águas, melhorando consideravelmente o sistema, que as perdas 
em Canoinhas podem chegar a 40% do que é captado e tratado, o que é 
efetivamente cobrado dos usuários, e que o Município de Três Barras usa
águas de Canoinhas e não está pagando a conta. Quanto ao Esgoto, a 
Companhia já está com projeto pronto, aguardando licenças dos órgãos 
responsáveis para investir em torno de 20 milhões de reais em Canoinhas, em 
serviços de Construção da Estação de Tratamento e colocação de tubos para 
escoamento do esgoto, e que acredita que os serviços iniciarão em breve. 
Usou da palavra o Sr. Rafael, representante da ACIC, dizendo que não tem 
conhecimento do projeto e acredita que a CASAN, antes de iniciar os trabalhos,
deve informar a população sobre os serviços que serão realizados, ruas que 
serão contempladas por primeiro, quanto tempo demandará para realizar os 



serviços, quais os locais de elevações, onde será a estação de tratamento, 
bem como outras informações referentes aos serviços. O Sr. Ivo Dolinski, 
representante da FATMA, informou que, apesar do contrato assinado pela 
CASAN para tratar o esgoto de Canoinhas ser de 2012, o pedido de 
licenciamento ambiental do Projeto só foi apresentado na FATMA no final de 
2014, e que os técnicos estão analisando o projeto e que a demora se deu por 
culpa da própria CASAN. O Sr. Luiz Anselmo Chagas, representante da 
Vigilância Sanitária, questionou a respeito das sanções que deveriam ser 
impostas à empresa Casan, por não ter realizado os serviços para os quais foi 
contratada, fazendo considerações sobre problemas de esgotos sanitários no 
perímetro urbano de Canoinhas, e o Sr. Frederico Valdir Ecker explicou que 
está sendo cobrado da ARIS a punição da CASAN pelo não cumprimento do 
contrato. O Sr. Presidente colocou em discussão e votação a convocação da 
CASAN, para que esta designe um técnico da Companhia, conhecedor do 
projeto a ser implantado em Canoinhas, para participar de reunião do Conselho 
e fornecer pormenorizadamente os detalhes do Projeto, o cronograma de 
investimentos, os prazos de execução, a empresa que realizará os serviços, a 
fiscalização dos serviços, as ruas que serão primeiramente contempladas, 
onde será a estação de tratamento, bem como outras informações referentes
ao projeto, e também fornecer cópia de todo projeto, do processo licitatório e 
seus anexos, como a contratação de empresas que realizarão os serviços de 
execução dos projetos. O referido item foi aprovado pela unanimidade dos 
presentes. O Sr. Presidente do Conselho comprometeu-se a entrar em contato 
com a Direção da CASAN, para que esta designe servidor capacitado a 
comparecer em reunião deste Conselho e responder as questões levantadas e 
apresentar os dados mencionados, em dia e horário que será comunicado a 
todos os membros do Conselho. Em seguida passou-se a discutir o item “c” da 
pauta, o qual consiste na deliberação sobre contratação de empresa para 
revisão do Plano Municipal de Saneamento. Usou da palavra o Sr. Frederico,
Gestor de Saneamento, falando sobre a necessidade de realizar a revisão do 
plano nos quatros eixos, fazendo levantamentos diagnósticos de situações 
existentes e prognósticos para o futuro. Comunicou que, fazer a revisão ou não 
do plano, de quatro em quatro anos, não é uma escolha do município, mas sim 
uma determinação da lei federal nº 11.445/2007, que determina que a revisão 
do Plano seja feita de quatro em quatro anos, no mínimo. Falou que o 
Município precisa fazer a revisão do Plano pra não sofrer conseqüências de 
uma possível repressão da União. Explicou que o Plano pode ser revisto de 
maneira mais superficial, atualizando valores de investimentos e metas já 
previstas no Plano atual, efetuando levantamentos do que foi investido eixo por 
eixo, meta por meta, constatando assim o que deixou de ser cumprido e refazer 
as metas, alocando-as para os exercícios seguintes, mas que entende que é 
necessário fazer diagnósticos das situações atuais e elaborar novas metas 
para o futuro, porque muita coisa mudou desde a elaboração do Plano em 
2008/2009 e o Município precisa avançar melhorando as metas existentes e 
buscando novas metas, que serão conhecidas ao fazer diagnóstico da situação 
atual dos quatro eixos do saneamento e que isso só será possível através da  
contratação de uma empresa especializada para realização dos trabalhos, a 
exemplo do que foi feito quando da elaboração do plano atual e a exemplo de 
outros municípios maiores que já fizeram suas revisões de forma a atualizar a 
situação do Município, e que obtiveram sucesso na busca de financiamentos 



para investimentos em Saneamento. Usou da palavra o Sr. Cleison Tarciso 
Fuck, representante da Secretaria do Planejamento, dizendo que o Município 
não tem condições de realizar os serviços de revisão do plano, considerando 
as peculiaridades dos serviços, dizendo que a forma correta da efetuar a 
revisão é fazer a contratação de empresa especializada no ramo, através da 
licitação pública. Usou da palavra o Sr. Rafael R. Roeder, representante da 
AEVC, dizendo que concorda com a contratação de empresa especializada 
para a revisão do plano, pois assim a comissão designada para acompanhar os 
trabalhos poderá exigir um trabalho eficaz. O Sr. Hamilton Wendt, 
representante da Secretaria Municipal de Educação, sugeriu que seja 
contratada uma empresa externa para diagnosticar os resultados das ações 
realizadas até o momento. O Sr. Rafael, representante da ACIC, comentou 
sobre a necessidade de conhecer o Plano atual de Saneamento, através de 
explicações de uma equipe técnica, para que depois possa ser feita a revisão 
do mesmo, e sugeriu que seja marcada uma reunião extraordinária para 
apresentação desses dados. Apontou diversos problemas que o município vem 
enfrentando, como as cheias do arroio Monjolo, que ocorrem há anos e que 
estão diretamente ligadas à falta de canais de drenagem eficientes. O Sr.
Frederico Valdir Ecker sugeriu que seja chamado o coordenador responsável 
pelo Plano de Saneamento Básico do Município, junto a ARIS,o Sr. Ricardo 
Martins, para fazer explicações. O Sr. Cleidson Alves, representante do IFSC, 
levantou a questão de que se o modelo do Plano existente é realmente 
adequado para o município. O Sr. Frederico Valdir Ecker sugeriu que a 
empresa a ser contrata realize audiências públicas em cada bairro para 
conhecer os problemas de cada local. Já o Sr. Rafael M. da Silva sugeriu que 
seja realizada uma coleta prévia de dados com as associações de moradores e 
a população em geral antes de realizarem essas audiências. Colocado em 
discussão e votação foi sugerida a contratação de empresa especializada em
consultoria, para realizar a Revisão do Plano Municipal de Saneamento do 
Município. Antes, porém, será realizado o orçamento para verificar os custos 
dos serviços a serem prestados pela empresa. A empresa vencedora, além de 
revisar o Plano de Saneamento atual, nos termos de referência que será 
indicado pelo setor de meio ambiente e planejamento da Prefeitura deverá 
também: 1) reunir-se com a comissão especial deste conselho, especialmente
formada para acompanhamento da revisão do Plano Municipal de Saneamento 
no mínimo uma vez por mês, para apresentar os trabalhos realizados; 2) 
realizar reuniões com a população, nos locais mais afetados, para o 
levantamento de dados reais das situações; 3) realizar reuniões internas na 
Prefeitura com os órgãos diretamente ligados ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 4) realizar audiências públicas com as associações de 
moradores dos bairros, para levantamento de dados; 5) apresentar
previamente para este Conselho um relatório com informações técnicas a 
respeito das ações que serão tomadas pela empresa, para que o Conselho
possa verificar se condizem com a realidade do Município; 6) apresentar 
primeiramente ao Conselho a conclusão dos trabalhos e após, apresentar a 
comunidade através de audiência pública. Ficou decidido que a comissão 
interna, especialmente criada para acompanhar a revisão do Plano Municipal, 
composta por dez membros, terá mais um membro representando a ACIC, e 
que esta comissão buscará informações da comunidade sobre o que se espera 
da administração pública sobre saneamento básico e os problemas que o 



município enfrenta nos quatro eixos do saneamento, para ser cobrado da 
empresa que vencer a licitação. As entidades que comporão a comissão 
especial de acompanhamento da revisão do Plano deverão designar e indicar  
o nome do membro que fará parte da comissão, até a próxima reunião do 
conselho, portanto dia 24/02. O Sr. Cleidson Alves, representante do IFSC,
sugeriu que os membros do Conselho realizem leitura do Plano Municipal de 
Saneamento Básico para que tenham conhecimento do mesmo para a próxima 
reunião. O Sr. Rafael M. da Silva sugeriu que após confeccionada a Ata, seja 
enviada cópia da mesma, mesmo antes de sua aprovação, para os membros
do conselho, para que possa ser fornecido conhecimento dos assuntos a seus 
pares de instituição e possam ser feitas possíveis alterações em seu conteúdo. 
O presidente do Conselho, Sr. Adinor da Silva, ressaltou a importância das 
medidas a serem tomadas a respeito dos locais que antes não eram atingidos 
pelas cheias e que hoje vem sofrendo com esse problema, concorda com o 
posicionamento do Conselho e encerra esta reunião agradecendo a presença 
de todos. Sem mais a tratar eu, Carinne Correa Chaves, lavrei a presente ata 
que após aprovada será assinada pelo Presidente e publicada no site da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas.

ADINOR DA SILVA
Presidente
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