ATA DE REUNIÃO
Conselho Estadual das Cidades
Comissão Temática de Saneamento Ambiental
Data: 27/11/2012

Hora: 16:00h

Local: 5° andar do Palácio da Fonte Grande, Centro, Vitória.
Pauta: Discutir os encaminhamentos da reunião anterior.

Discussões
1. A assessora Ana Carolina deu início a reunião explanando os objetivos, desafios e
estratégias da Comissão Temática frente à implementação das políticas relativas
ao saneamento básico. Apresentou que o objetivo é que até 2014, todos os 78
municípios capixabas possuam plano municipal de saneamento básico elaborado e
aprovado nas câmaras municipais. Em seguida apresentou quais seriam os
desafios para alcançar esse objetivo.
Como estratégias de ação para superar os desafios relacionados, propôs a
promoção de apoio técnico aos municípios que possuem recurso disponíveis em
outros órgãos, recomendação ao Governo do Estado para a criação de uma linha
de financiamento específica para a elaboração dos planos municipais de
saneamento e a realização de um evento para a conscientização do executivo e do
legislativo municipal quanto à importância da elaboração e aprovação dos planos
municipais de saneamento.
2. Em seguida a assessora Lígia apresentou o levantamento mais detalhado da
situação de implementação dos planos municipais, conforme encaminhamento da
reunião anterior. Foram apresentados os municípios: que não possuem planos ou
que não foi possível obter informações, que possuem planos em elaboração, em
fase de captação de recursos, planos concluídos e aprovados e planos concluídos e
não aprovados nos respectivos eixos do saneamento básico.
3. O conselheiro Dauri questionou a capacidade do Estado em promover o apoio
técnico e financeiro aos municípios.
4. Lígia citou que foi aprovado para a próxima lei orçamentária anual de 2013,
recursos destinados ao apoio na elaboração de 25 planos municipais de
saneamento para os municípios atendidos pelo SAAE – Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico do Espírito Santo – CISABES. Citou que nos municípios sob
concessão da CESAN, esta já vem elaborando os planos municipais nos eixos de
água e esgoto com expectativa de conclusão até o final do ano de 2013. Sugeriu
que uma estratégia fosse verificar se o CISABES poderia promover o apoio técnico
que seus municípios necessitam.
5. Dauri sugeriu que para a conscientização do executivo e do legislativo municipal
fossem contactados a AMUNES e a Associação capixaba dos vereadores.
6. Em seguida foi preenchido o relatório de Trabalho contendo a descrição das
atividades desenvolvidas pela comissão temática de saneamento, as dificuldades
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encontradas e o planejamento das atividades para o próximo ano.
Também foi definida a agenda para o próximo ano. As reuniões acontecerão nas
quartas terças-feiras do mês, a partir do mês de janeiro.

Encaminhamentos
1.

A Secretaria Geral deverá convidar os membros da AMUNES dos municípios que não
possuem plano municipal de saneamento básico e dos municípios onde os planos
municipais não foram aprovados na câmara para participar de uma reunião da comissão
temática.

2.

A Secretaria Geral deverá convidar membros do CISABES para participar da próxima
reunião da comissão temática.

3.

O conselheiro Dauri ficou responsável por entrar em contato com a associação capixaba
dos vereadores para que possam participar da reunião da comissão temática a definir.
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