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ATA DE REUNIÃO 
Conselho Estadual das Cidades 

Comissão Temática de Saneamento Ambiental 
Data: 18/10/2012 Hora: 16:00h 

Local: sede da CUT, Centro, Vitória. 

Pauta: Discutir os encaminhamentos da reunião anterior. 
 
 
 
 

Discussões 
1. A assessora Lígia deu inicio a reunião apresentando o levantamento realizado 

sobre o panorama do saneamento básico no Estado. No mesmo constavam os 
municípios que possuem plano municipal de saneamento em elaboração e suas 
fontes de recursos. Apresentou também os municípios que possuem aterros 
sanitários e estações de transbordo em operação ou ainda em fase de 
licenciamento. 

2. Ficou definido que o objetivo da comissão temática é que em 2014 todos os 
municípios possuam seus planos de saneamento municipais elaborados e 
aprovados na câmara. 

Para que seja possível atingir esse objetivo, a conselheira Ana Márcia sugeriu que 
houvesse um melhor detalhamento das informações quanto à situação de 
elaboração e implantação dos planos municipais. Sugeriu também que fossem 
identificadas as dificuldades enfrentadas pelos municípios para elaboração dos 
planos de saneamento para que dessa forma seja possível estabelecer estratégias 
para superar tais dificuldades.  

A conselheira sugeriu a criação de um fundo para obtenção de recursos para as 
ações do Conselho.      

3. O conselheiro Mário sugeriu que fosse revisado o regimento interno e que fossem 
trocadas as entidades que não estiverem participando das reuniões. 

4. Ficou acordado que a ata estava muito extensa e que as próximas seriam mais 
sucintas, abordando basicamente os encaminhamentos para próxima reunião.  

 
 
 

Encaminhamentos 
1. A Secretaria Geral deverá fazer um melhor detalhamento da situação dos municípios 

quanto a elaboração dos planos de saneamento municipais e suas dificuldades relativas à 
elaboração dos planos. 

2. A Secretaria Geral deverá sugerir ao Plenário do Conselho das Cidades a alteração do 
regimento interno do Conselho para a substituição das entidades que não têm 
comparecido às reuniões. 

3. A comissão temática de saneamento deverá sugerir ao Plenário do Conselho das Cidades a 
criação de um Fundo para obtenção de recursos que viabilizem ações do Conselho. 
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