
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO 

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Às nove horas do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 

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, contando, ainda, com a ilustre presença 

do Sr. Rogério Aparecido de Souza Camargo, representando a empresa 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).  

O Sr. Walter Cesar Ribeiro fez a abertura dos trabalhos e realizou uma 

apresentação sobre a atribuição e contribuição dos membros e a definição 

oficial do que envolve o Plano de Saneamento Básico vigente e a necessidade de 

sua revisão. Após, os membros informaram sobre a necessidade de prorrogação 

do prazo concedido pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 30 dias, 

pois tiveram ciência do Decreto e da criação do Grupo de Trabalho apenas esta 

semana. O Sr. Walter Cesar Ribeiro informou que solicitará uma prorrogação 

por mais 60 dias a partir desta data, prazo considerado mínimo necessário para 

discussão e ampla divulgação das atividades e propostas à população, como 

determina o artigo 2º da Lei Nº 2730 de 30 de dezembro de 2013. 

Após discussão sobre o assunto, os membros entenderam também necessário a 

criação de uma previsão de um roteiro para as atividades do grupo de trabalho, 

que se daria da forma seguinte, as quais, se necessário, poderão ser alteradas:  

Dia 15 de dezembro de 2017: reunião inicial; 

Dia 16 de dezembro de 2017: publicação na imprensa e no site dando ciência a 

população sobre a revisão do plano de saneamento básico e que receberá 

propostas iniciais até o dia 21 de dezembro de 2017; 

Dia 21 de dezembro de 2017: Prazo para recebimento das propostas iniciais; 

Dia 22 de dezembro de 2017: Data da segunda reunião, discutindo as propostas 

recebidas e apresentação técnica das secretarias sobre propostas de revisão; 

Dia 12 de janeiro de 2018: Data da terceira reunião, discussão e elaboração das 

propostas de revisão do plano de saneamento; 

Dia 19 de janeiro de 2018: Data da quarta reunião, discussão e elaboração das 

propostas de revisão do plano de saneamento; 



Dia 20 de janeiro de 2018: Publicação dando ciência à população das propostas 

de revisão e concessão de cinco dias para recebimento das propostas finais, 

designando-se data para realização de uma audiência pública; 

Dia 26 de janeiro de 2018: Prazo para recebimento das propostas finais; 

Dia 09 de fevereiro de 2018: Quinta reunião para análise das propostas finais 

recebidas; 

Dia 16 de fevereiro de 2018: Data da audiência pública; 

Dia 19 de fevereiro de 2018: Data prevista para envio do projeto à Câmara 

Municipal. 

 

Os membros sugeriram dar a mais ampla divulgação aos trabalhos, através da 

fixação de três faixas na cidade, além do site da prefeitura e divulgação na 

imprensa. O   Sr. Walter Cesar Ribeiro fica responsável pela disponibilização de 

um e-mail para recebimento das propostas, enviar as publicações para a 

imprensa, confecção  e afixação das faixas e disponibilizar no site da prefeitura 

municipal de Santa Isabel; 

Os trabalhos do grupo foram encerrados às onze horas, assinando a presente 

Ata todos os participantes. 

 

Santa Isabel, 15 de dezembro de 2017. 

 

WALTER CESAR RIBEIRO     ALEXANDRE CARDOSO 

 

FLAVIA APARECIDA SANTOS                                             FRANCINETI CAVALCANTI      

 

ROBERTO JOSÉ VALINHOS COELHO                                       JAIRO DE OLIVEIRA  

 

                                  ROGÉRIO APARECIDO DE SOUZA CAMARGO (SABESP) 


