Ata 04 – Julho – 2014
Planejamento Estratégico

Data: 04/07/2014

Início:
9:00h

Término:
11:00h

Local: Parque Imperatriz
Município: São Leopoldo

Pauta:

1. Programas, projetos e ações - Educação Ambiental
2. Assuntos Gerais

ITEM

TÓPICOS TRATADOS

PENDÊNCIAS

1. Análise e
discussões sobre o
Subproduto 2.3
(Situação
Institucional) e
Produto 4 – Tomo 4
(Concepção dos
Programas,
projetos e ações
necessárias; Ações
para emergências e
contingências –
Educação
Ambiental)

Abertura: Viviane Diogo
(Consórcio Pró-Sinos)
- Iniciou a apresentação
falando
sobre
o
andamento do trabalho de
elaboração dos PMSB e
PRBS. Enfatizou para os
representantes
dos
municípios
sobre
a
importância de buscar as
informações
junto
aos
técnicos cadastrados para
acesso
os
produtos
disponibilizados
no
Autodoc. Falou sobre a
parceria
com
o
Comitesinos
para
realização das atividades
de
EA.
Lembrou
aos
presentes
sobre
a
necessidade de atentar
para o prazo estabelecido
no
Decreto
Federal
8.211/2014,
para
instituição
do
controle
social, através do conselho
de saneamento.

Enviar
aos Viviane (Própresentes
material Sinos)
referente ao controle
social
no
saneamento básico.

Ricardo
Dal
Farra
(empresa Concremat)
- Abordagem sobre a
educação ambiental no
contexto dos PMSB e
PRSB. Destacou que o
plano é uma ferramenta de
planejamento e falou sobre
a
importancia
do
acompanhamento
da
implementação das ações
e
fiscalização
do
cumprimento das metas
estabelecidas.
- Empresa irá elaborar um
documento
sintese
do
PMSB
e
PRSB,
com
linguagem mais simples,
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para ser compartilhado
com a sociedade.
Cecy Oliveira (empresa
Concremat) apresentou as
propostas do Tomo 4 Educação Ambiental, para
o PRSB. Falou sobre
a
importância da integração
com as ações previstas no
Plano
Sinos,
da
continuidade do Programa
de “Educação Ambiental
voltada à preservação e
recuperação da Bacia do
Rio
dos
Sinos”,
desenvolvido
pelo
Consórcio Pró-Sinos. Falou
sobre os objetivos e ações,
indicadores,
prazos
de
implantação e estimativa
de custos das ações de
educação
ambiental.
Sugeriu que os municípios
utilizem os sites para
divulgação
dos
Planos
Municipais,
com
informações
sobre
o
andamento
das
ações.
Cecy destacou que o tema
Educação Ambiental não
foi previsto no Termo de
Referência para elaboração
dos
planos,
mas
a
empresa
Concremat,
inseriu
um
capítulo
específico, por considerar
importante.
Viviane
solicitou que a empresa
Concremat, com base nas
informações coletadas nos
municípios,
descreva o
cenário atual e a partir
deste estabeleça as metas
e indicadores.
Márcia
Scherer
(interlocutora do município
de
São
Leopoldo
e
representante
do
Comitesinos) questionou o
fato de representantes do
municípios no Comitesinos,
não
terem
recebido
material sobre o Plano de
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- Enviar para os Deisy
representantes dos (Concremat)
municípios
no
Comitesinos,
os
produtos do PRSB,
referentes
a
Educação Ambiental

15/07/2014
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Saneamento.
Viviane explicou que os
produtos
gerados
são
postados
no
sistema
Autodoc, ficando a cargo
dos municípios definirem a
forma
de
trabalho
e
comunicação
com
os
técnicos envolvidos.
Interlocutores relataram
que o percentual previsto
nos
projetos
de
saneamento
para
atividades de educação
ambiental, são destinados
para projetos elaborados
pelas
empresas
contratadas para execução
das obras e que não
conhecem a realidade dos
municípios.
Solicitaram
que estes valores sejam
utilizados para os projetos
existentes e não para
criação de novos.
Marisa Braga (interlocutora do município de
Portão) solicitou que seja
mencionado nos Planos a
necessidade
de
institucionalização
pelos
municípios, das diretrizes
da Resolução nº 2, de
15/06/2012, do Conselho
Nacional de Educação.
Ubiratan Guilherme
(representante da Corsan)
explicou que a Companhia
contrata a empresa para
execução das obras e
inclui
a
Educação
Ambiental, pois necessita
de nota fiscal do serviço
prestado.
Sugeriu
que
interlocutores orientem os
Prefeitos
sobre
a
existencia deste recurso,
para que conversem com
as empresas e solicitem a
utilização
nos
projetos
existentes nos municípios.
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2. Assuntos Gerais

Viviane
calendário
reuniões.

divulgou
o
das próximas

Presentes na Reunião: Maria Rejane Rutsatz (Canoas), Claudi Streb, Gilceane Marmitt e Marcos
Peccini (Estância Velha), Elisângela Freies e Diego Werling (Ivoti), Ieda Bilhalva (Nova Santa Rita),
Rosângela Rolim (Rolante), Guilherme Jardim (Nova Hartz), Cláudia Ramos e Luana Moraes (SEMAESL), Marisa Braga (Portão), Flávio Alves (São Francisco de Paula), Márcia Santos (Santo Antônio da
Patrulha), Andrea Oberherr (Sapiranga), Aline Fachini e Rita Grégory (Sapucaia do Sul), Lauro
Oliveira e Isabel Dutra (Glorinha),Ubiratan Guilherme (Corsan), Iara Pachedo (Esteio), Márcia Scherer
e Taís Dias (São Leopoldo), Deisy Batista, Cecy Oliveira e Ricardo DalFarra (Concremat), Viviane
Diogo, Juliana Alves e Leslie Moog (Consórcio Pró-Sinos).

REGISTRO FEITO POR: Viviane da Silva Diogo

PRÓXIMA REUNIÃO : 18/07/2014
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