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

As nove (9) horas do dia nove (09) de fevereiro 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. Walter prossegue realizando a leitura do ofício da SABESP 
quanto os procedimentos executados atualmente. Sr. Jairo de Oliveira, representante 
da Secretaria de Serviços Municipais, informa que está realizando o levantamento 
dos resíduos contaminados coletados da rede de saúde do município do volume e 
valor gasto. A Sra. Estela B. Santana da Silva, representante da Secretaria de Saúde, 
se oferece para requerer o volume do balanço dos resíduos da saúde coletados nos 
últimos seis meses. O Sr. Dr. Roberto Valinhos, representante da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, frisa a importância da apresentação dos documentos para a 
comprovação do trabalho com transparência, verifica também a necessidade da 
revisão do plano. Sr. Walter verifica a importância da renovação do Decreto devido 
ao seu vencimento logo após o feriado do carnaval e reforça que solicitará ao 
Gabinete. Sr. Dr. Valinhos reafirma a prioridade de explanar o plano, com isso, faz-se 
necessário duas audiências para apresentação fora as discussões das metas e propõe 
que se possível, na próxima reunião, a Secretaria de Saúde venha com idéias para a 
diminuição dos resíduos hospitalar. Cita também que é uma tendência que ocorra a 
remuneração dos catadores de material reciclável pelo serviço prestado por eles à 
sociedade. Inicia-se um diálogo quanto aos problemas de saúde causados pela 
ausência do tratamento da água em más condições. Sra. Estela, já se coloca a 
disposição para realizar tal levantamento das doenças e análise da água nos últimos 
seis meses. Dr. Valinhos sugere que seja incluso dados de como seria realizada a 
análise da água entre outras formas de obtenção dos dados. Sra. Estela cita a 
importância do controle das bicas que são utilizadas pelo público, e o problema do 
esgoto despejado de maneira irregular na via pública e as fossas negras. Dr. Valinhos 
propõe citar o aumento do valor de custo do tratamento do esgoto, a importância de 
criar uma lei com prazo para cumprimento e o que deve ser feito quanto o descarte 
de esgoto em local impróprio, além de qualquer documentação que se fizerem 
necessários para que exista a mudança na maneira de agir da população. Todos 
deixam como propostas para discutir na próxima reunião. Sra. Estela afirma que até a 
próxima sexta feira, dia (17) dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, já poderá 
disponibilizar todos os levantamentos propostos. A próxima reunião será realizada no 
dia 23 de fevereiro de dois mil e dezoito, às 9 horas, havendo também a necessidade 



de alteração no cronograma devido à necessidade de dilação do prazo para o término 
dos levantamentos, apresentação e finalização do Novo Plano de Saneamento. 
Pautas propostas para o dia vinte e três ficam assim definidas: Data da Audiência 
Pública; Discussão das metas e projetos para serem anexas no plano, incluindo 
situação atual no cumprimento das metas e metas pretendidas para os próximos 
quatro anos; apresentação do Decreto de prorrogação de prazo. Dr. Valinhos sugere 
a revisão do contrato entre a Prefeitura e a SABESP, com o intuito de atentar as 
obrigações e locais abastecidos pela SABESP e pela Prefeitura. Cita também como 
exemplo, algumas áreas afastadas das áreas centrais, e mesmo sendo urbanas, 
passam por defasagem de abastecimento de água e esgoto tratados. Inicia-se diálogo 
quanto à importância de se trabalhar com parcerias, verificar abastecimento de água, 
tratamento de esgoto em regiões como Morro Grande, São Pedro, Ouro Fino. 
Focando nas regiões mais afastadas que não são contempladas pela Sabesp, mas são 
de responsabilidade da prefeitura tendo em vista a prevenção do crescimento 
desordenado e da população da região rural. Dr. Valinhos propõe como projeto/meta 
em curto prazo a identificação dos principais locais sem acesso, e como meta em 
longo prazo a identificação de parceiros. Utilizar também no Plano de Saneamento 
relatórios de denúncias com relação a esgoto descartado de forma irregular. Sra. 
Estela diz que vai providenciar esta informação. Dr. Valinhos, cita que podemos focar 
no que a Sabesp não vai conseguir atingir e definir esta situação como meta da 
prefeitura. Nas áreas centrais e proximidades, serão cobrados da Sabesp estes 
serviços conforme contrato, e em áreas afastadas, como exemplo as rurais, poderão 
serem feitos levantamentos para posterior apresentação de projetos de instalação de 
sistemas modulares de tratamento de esgoto ou sistemas de tratamento alternativos, 
por parte da prefeitura. O Sr. Walter reforça que já existe um projeto piloto 
apresentado pela secretaria de meio ambiente junto ao FEHIDRO e este foi aprovado 
para que o município possa instalar fossas sépticas biodigestoras no bairro rural da 
Pedra Branca beneficiando a maioria da população local.  

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

Santa Isabel, 09 de fevereiro de 2018. 
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