
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO 
PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 

Às nove horas do dia doze de janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se 
os membros do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto Nº 5.671, de dezesseis 
de novembro de dois mil e dezessete, conforme lista de presença que fica 
fazendo parte integrante desta Ata.  

O Sr. Walter Cesar Ribeiro, Coordenador do GT, fez a abertura dos trabalhos e 
informou aos membros que o Sr. Rogério, representante da SABESP, e o Sr. 
Jairo, representante da Secretaria de Serviços Municipais, justificaram a 
ausência através de contato telefônico, reforçando que enviariam, no decorrer 
da semana, as contribuições para a revisão do Plano. Após, Walter esclarece aos 
membros que, em relação ao andamento dos trabalhos de revisão do Plano de 
Saneamento Básico, foram tomadas todas as providências em conformidade 
com os prazos estabelecidos e foram disponibilizados publicamente no site 
oficial da Prefeitura Municipal, no link da Secretaria de Meio Ambiente, os 
arquivos relacionados, e ressaltou que todos os membros receberam por e-mail 
os arquivos para o estudo e atualização juntamente com as datas das reuniões 
pré agendadas. Comunicou ainda que está atualizando os dados técnicos 
referentes à pasta e cobrando a atualização por parte dos parceiros, e, solicitou 
a prorrogação do prazo do Plano junto à Secretaria de Gabinete, e assim foi 
baixado o Decreto 5.685, de 15 de dezembro de 2017, prorrogando os trabalhos 
por mais 60 dias, ou seja, até 16/02/2018.  

Após esta apresentação, foram debatidas pelos membros presentes as 
propostas técnicas apresentadas pela Secretaria de Meio Ambiente e as 
atualizações legais apresentadas pela pasta do Jurídico.  

Dr. Valinhos reforça sobre a necessidade de observação dos prazos para a 
realização de Audiência Pública. Todos os membros entenderam importante 
manter a publicação no site da Prefeitura, aceitando propostas enquanto não 
estiverem concluídos os trabalhos de revisão junto ao GT, objetivando maior 
participação da sociedade.  

Os membros entenderam ainda necessário alterar o cronograma, incluindo o dia 
16/02/2018 como sexta reunião do GT para a análise das propostas recebidas e 
revisão geral do Plano e, dia 23/02/18 para a nova data da Audiência Pública, 
principalmente porque foi considerado pelos membros que a Audiência Publica, 
após a semana do Carnaval, seria mais produtiva e possibilitaria  a presença de 



mais representantes da sociedade. Se houver necessidade, estas datas poderão 
ser alteradas e dada publicidade à população.  

Com isso, a data prevista para o envio do projeto à Câmara passará a ser 
26/02/18, o que exigirá mais adiante, a solicitação de nova prorrogação do 
Decreto.  

* Na próxima reunião deverá ser estabelecida a data para a publicação da 
Audiência Pública. 

Os trabalhos do grupo foram encerrados às 11h30min assinando a presente lista 
todos os participantes 

 

Santa Isabel, 12 de janeiro de 2018. 
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