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

As nove (9) horas do dia doze (12) de janeiro do ano de (2018) 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 Grupo de Trabalho, fez a abertura 
dos trabalhos e a leitura da ATA anterior, a qual foi aprovada por todos, e assim, 
informou as pautas. O Sr. Rogério fala da necessidade de revisão do cronograma 
das reuniões, pois devido a sua agenda apertada em relação a assuntos da 
SABESP, não pôde comparecer a ultima reunião. O Dr. Valinhos coloca que as 
“Bocas de Lobo”, como estão, são um problema em questão, principalmente 
relacionado à falta de limpeza, e este problema precisa ser corrigido o quanto 
antes para ajudar na diminuição de enchentes. Sobre as “Bocas de Lobo”, o Sr. 
Walter comentou que o estudo técnico do Plano de Macrodrenagem, já 
aprovado pelo agente técnico DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo) e cujo contrato está em análise para sua conclusão, 
constatou que a grande maioria destas tubulações de águas pluviais do 
município estão subdimensionadas, além de obstruídas, o que intensifica o 
volume das enchentes. O desafio colocado será no médio prazo, a retificação 
destas estruturas subterrâneas obsoletas, comenta ele. O Sr. Rogério explica 
que é preciso atualizar as metas, pois estas foram colocadas pela prefeitura 
antes da chegada da SABESP, e deveriam ser atualizadas depois do contrato 
SABESP/Prefeitura, pois as metas de um não coincidem com a de outro, por isso 
há várias divergências em projetos existentes. O Sr. Walter reforça que também 
por conta desta disparidade o Plano de Saneamento precisa de revisão a cada 
04 (quatro) anos, e isso está sendo feito. O Dr. Valinhos questiona como será 
tratada a questão do saneamento irregular de vários moradores. O Sr. Rogério 
fala que será implantado um sistema que irá identificar os moradores em 
irregularidade, ajudando assim a prefeitura como um meio de fiscalização, mas 
destaca que a SABESP não tem poder de polícia administrativa, e para corrigir 
estas irregularidades precisará da ação fiscal da prefeitura. O Dr. Valinhos pede 
uma sugestão cabível ao problema. O Sr. Rogério propõe a criação de uma lei 
para fim fiscalizatório coercitivo com aplicação de multa. O Sr. Rogério diz que 
outro paradigma seria o fato de que a manutenção do saneamento irregular, 
pois as águas pluviais estão indo junto com o esgoto saindo das residências, 
teria que vir de dentro do imóvel do munícipe, no qual a prefeitura não pode 



interferir. O Dr. Valinhos rebate dizendo que na lei que for criada, pode-se exigir 
uma obrigatoriedade do cidadão de fazer esta correção. Ele questiona o Sr. 
Walter sobre o Plano de Macrodrenagem. O Dr. Valinhos diz que é preciso dos 
dados do saneamento para que o grupo consiga propor projetos. O Sr. Walter 
coloca que devido à complexidade técnica do Plano de Saneamento, e levando 
em conta que mais de 80% das informações estão relacionadas ao assunto 
“distribuição de água e tratamento de esgotos”, portanto, estes dados 
dependem da SABESP, o cronograma e os prazos colocados para esta 
atualização deverão ser constantemente revistos para que este Plano seja o 
mais próximo do real possível, e executável, abrangendo de forma fidedigna os 
investimentos necessários para os dias atuais, o curto, médio e longo prazo. 
Reforça também que as secretarias parceiras incluídas de acordo com o Decreto 
de Revisão do Plano de Saneamento, precisam estudar o plano vigente, o que 
demandará esforço e maior dedicação, e assim, propor as atualizações e 
correções necessárias o mais breve possível. Após, passa a palavra a Sra. Tânia. 
A Sra. Tânia reforça que, após estudo do plano de saneamento vigente por 
parte da Secretaria da Saúde, constatou-se que as informações que serão 
atualizadas por esta pasta são os dados referentes ao índice de mortalidade por 
doenças de veiculação hídrica..., que deverá ser apresentado na próxima 
reunião. A Sra. Tânia segue falando que por ser da Zoonose, não sabe muito 
bem o que apresentar em reunião, pois os assuntos estão relacionados às 
pastas da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. O Dr. Valinhos diz que o sistema 
faz com que cada membro de cada secretaria tem que ver o assunto que esta 
sendo debatido e cada secretaria identificar o que pertence ao seu 
departamento a fim de propor algo em reunião. Se os membros nomeados não 
puderem eles mesmos atualizar estes dados, devem-se buscar outros parceiros 
na secretaria para o avanço destes trabalhos. O Dr. Valinhos ressalta que o 
grupo está trabalhando com metas a fim de propor dados e linhas de 
investimentos que possam acompanhar o crescimento do município e que esta 
atualização foi priorizada pela Prefeita Fábia através do Decreto que criou este 
GT (Grupo de Trabalho). 

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

 

Santa Isabel, 19 de janeiro de 2018. 

 



WALTER CESAR RIBEIRO                               ROBERTO JOSÉ VALINHOS COELHO             

FRANCINETI CAVALCANTI                      TÂNIA CRISTINA DOS SANTOS AFONSO 

REINALDO NUNES         ROGERIO APARECIDO DE SOUZA CAMARGO (SABESP) 

JAIRO DE OLIVEIRA 

 


