
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE ÁGUAS MORNAS, REALIZADA EM 30.10.2019 

 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de 

reuniões do prédio da Prefeitura Municipal de Águas Mornas, situado na Praça José Adão 

Lehmkuhl, 62, Centro, neste município, reuniu-se os membros da Comissão Para a Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Águas Mornas, criada pelo Decreto nº 026/2019, de 

13 de maio de 2019: Toni Jochem – Secretário Municipal de Administração e Finanças, Aujor 

Hilleshein – Setor de Tributos, Carlos S. Thiago de Carvalho – Setor de Planejamento e 

Engenharia, Luiz Henrique Wissel – Setor de Meio Ambiente e Juarez Alexandre Kuhnen – 

Secretário Municipal de Agricultura. Iniciando a reunião, o Secretário de Administração e 

Finanças Toni Jochem como membro da Comissão, agradeceu a presença de todos e informou 

a pauta do dia, frisou que o Ministério Público de Santa Catarina enviou ofício à Prefeitura de 

Águas Mornas solicitando, em quinze dias úteis, que se apresente “documentos hábeis a 

demonstrar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em o Ministério 

Público em 08 de julho de 2010, tendo por objeto a implantação da rede de saneamento básico 

em todo o município de Águas Mornas”. Com relação ao desenvolvimento do processo de 

Revisão do Plano de Saneamento Básico, informou que a próxima Audiência Pública será dia 13 

de novembro de 2019, às 19h, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Em seguida o 

assunto discutido foi sobre o prazo que a Casan estabeleceu, na versão preliminar do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e já apresentado em Audiência Pública, de 04 anos para 

elaboração do Projeto de Tratamento de Esgoto que seria muito longo e que abrangeria apenas 

a área central do Perímetro Urbano, sendo que nos outros bairros que integram o Perímetro 

Urbano seria adotado o tratamento individual (fossa), sendo que, após discussão do tema, todos 

os membros da Comissão concordam que deveria ser de responsabilidade da Casan e não do 

município a implantação do mencionado sistema de tratamento individual, haja vista que a 

concessão dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto foi, por Lei Municipal, 

concedida por 30 anos à Casan. A Comissão considera importante questionar a Casan, na 

próxima reunião, sobre o investimento de água e esgoto se o mesmo é revertido por município 

ou se é forma global em todos os municípios nos quais a Casan atua. Na sequência o Secretário 

Toni Jochem salientou que a Consulta Pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

encerrou dia 28 de outubro e teve apenas uma manifestação, a mesma foi lida e discutida 

exaustivamente; foi observado que, na manifestação não foi informado o tipo de contribuição: 

se aditiva, supressiva ou substitutiva conforme solicitado no “Formulário Padrão para 

Apresentação de Contribuições” e, portanto, não houve uma sugestão objetiva com relação ao 

conteúdo constante na versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico. Outrossim, 

a ampliação do fornecimento de água e a ausência de saneamento básico, sugerido no 

mencionado “Formulário Padrão” deve ser, de acordo com o entendimento dos membros da 

comissão, uma preocupação constante e objetos de esforços conjuntos entre o Município de 

Águas Mornas e a CASAN. Concluindo o Secretário Toni Jochem, informou que a próxima reunião 

será dia 01 de novembro de 2019, sexta-feira, às 9h, no mesmo local, com a presença de 

representes da Casan, encerrando assim a reunião agradecendo a presença de todos. 

 

 

 



Presentes à reunião: 

 

1. Toni Jochem – Secretário Municipal de Administração e Finanças 

2. Aujor Hilleshein – Setor de Tributos – PMAM 

3. Juarez Alexandre Kuhnen – Secretário Municipal de Agricultura 

4. Carlos S. Thiago de Carvalho – Setor de Planejamento e Engenharia 

5. Luiz Henrique Wissel – Setor de Meio Ambiente. 
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