FT Infraestrutura
GT Saneamento
Memória n.º 015
Data: 23/04/2013
Hora: 16h00min
Local: Auditório da Corsan
Coordenador: Gustavo Segabinazzi Saldanha e
Valéria Robinson

A – Participantes
Clandiomar Linhares; Eliane Saibt; Filipe Mariano da Rocha; Gustavo Saldanha; Ivo Bertoldo; Jean Carlo
Bordin; José Luiz de Lima Viana; Lenine de Macedo Maia; Maria Catarina M. Rodriguês; Mosar da Costa;
Roberto Bolsson; Rosa Libana de Moura; Valéria Robinson; Vania Medianeira Costa; Vilson Serro

B – Pauta Prevista
•

Definir metas para todos os indicadores dos objetivos

C – Itens Abordados e Comentados
1

Abertura dos trabalhos:
1.1 O Coordenador Técnico da ADESM, Gustavo Saldanha, realizou a abertura da reunião e
passou a pauta.
1.2 O Sr. Ivo Bertoldo, superintende da CORSAN, fez uma apresentação sobre o plano de
investimentos dos novos recursos para o saneamento em santa Maria oriundos do PAC 2
(120
milhões).
Apresentação
no
link:
http://adesm.org.br/wpcontent/uploads/2013/05/Apresentacão_obras_Surcen.pdf
1.3 A seguir foi apresentado o novo sistema de gerenciamento dos planos de ação.
1.4 O Coordenador Técnico apresentou todos os objetivos do Plano e, junto com os
voluntários, foram se estabelecendo as metas dos indicadores de alguns objetivos, que
ficaram registrados No Plano de Ação que se encontra no link abaixo:
http://adesm.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Planilha_GT_Saneamento_23.04.2013.pdf

2

Comentários
2.1 Com respeito ao objetivo “Universalizar o suprimento de água potável” os Voluntários
manifestam que os indicadores (Índice de atendimento urbano de água, Índice de
atendimento de água nas áreas urbanas isoladas, Índice de atendimento de água nos
núcleos rurais com mais de 10 economias, Índice de atendimento de água nas áreas
quilombolas e Índice de atendimento de água nas áreas indígenas) não poderiam ter o
mesmo peso, já que a população do Município é 95% urbana.
2.2 O Coordenador Técnico da ADESM informou que essas questões já estavam sendo
trabalhadas pela empresa desenvolvedora do programa.
2.3 Sobre o objetivo “Atingir 100% no índice de atendimento de água nas áreas urbanas
isoladas até 2015”, os Voluntários ressaltam que apenas 3 dos 7 Distritos estão sendo
atendidos. Se encontram recém na fase de reuniões com a CORSAN para logo depois
iniciar a sistematizar.
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D – Providências / Encaminhamentos
Que fazer

Responsável

Equipe

Prazo

Agendar a próxima reunião

Gustavo Saldanha

ADESM

31.05.2013

E – Pauta para a próxima reunião
•

Continuação da definição das metas e resultados dos indicadores dos objetivos do Plano de Ação
do Setor.

