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

As nove (9) horas do dia vinte e três (23) 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 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 Coordenado ressalta que todos os documentos relacionados 
aos trabalhos de revisão do Plano de Saneamento estão disponíveis à população no 
link, “Saneamento Básico”, na primeira página, do lado direito, no site oficial da 
Prefeitura. Após apresentação da Saúde, foi verificado que já houve uma diminuição 
considerável no resíduo deste setor. Dr. Roberto Valinhos, representante da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, solicita a cópia do contrato da SABESP para melhor 
acompanhar áreas não atendidas. O Sr. Walter informa que este será disponibilizado 
a todos. Inicia se um diálogo e verifica se a necessidade de um melhor 
acompanhamento dos poços caipiras e a análise da água para garantir melhor 
qualidade de vida da população que se utiliza deste recurso. Sra. Elisângela destaca 
que o município oferecia este monitoramento até dezembro de 2015, e após o 
contrato com a SABESP, este serviço, que analisa a potabilidade da água, não é mais 
oferecido por nenhuma das partes. Em dezembro de 2017, a Secretaria de Saúde 
solicitou nova contratação para a realização deste importante serviço. Valinhos vê a 
importância do acompanhamento das nascentes e bicas urbanas para proteção e 
recuperação dos cursos de água, inicialmente fazendo um levantamento destes locais 
para posterior projeto e parcerias para sua proteção. Sugere a finalização das metas e 
sugestões para serem acrescentados no plano como metas de médio e longo prazo, 
já para avançar o tema finalizando assim a revisão do plano com relação à parte da 
saúde. Todos concordam. Sra. Elizangela, representante da Secretaria de Saúde, 
apresenta últimas análises das coletas de água encanada. Foram executadas 
aproximadamente 12 coletas por mês, pelo projeto “Pró Água”, em conjunto com a 
Secretaria de Saúde. Este setor está nos tramites para contratação de nova empresa 
para alcançar maior território do município, neste sentido. Inicia-se um dialogo sobre 
a importância do acompanhamento e tratamento da água, além da inserção do tema 
no atual Plano de Saneamento Básico, o Item 2.23, é avaliado e discutido. Observa-se 
que as informações com relação à água, no Plano de Saneamento vigente, está em 
defasagem e o acompanhamento das fontes alternativas precisa ser implementado 
trazendo assim como sugestão “Monitoramento de Fontes Alternativas”, como item 



7.2, com análise quinzenalmente. Vê se a necessidade da alteração da Portaria n° 
518/2014, do item 7.3, para a Portaria n° 2914/2011, de 12 de dezembro de 2011, 
esta última vigente. Prossegue diálogo quanto aos levantamentos e análises da 
saúde. Sugere se o acréscimo do que é e como funciona o Programa “Pró Água”. Dr. 
Valinhos sugere a classificação das bicas e um relatório para proteção dos corpos 
d’água, com a análise da qualidade no item. Sugere também que, no caso de 
necessidade da autuação, seja enérgico o pedido para providenciar isolamento da 
área e proteção e recuperação de APP, já que a proteção faz se necessária por se 
tratar de água de uso comum, mesmo sua nascente estando localizada em 
propriedade particular. A Sra. Francineti, representante da Secretaria de 
Planejamento, Obras e Urbanismo e Habitação, sugere que tal tema seja acrescido no 
Plano de Saneamento como meta de curto prazo. Sra. Elizangela sugere a 
implementação da conscientização e educação para que a população apoie estes 
procedimentos. O Sr. Walter sugere que sejam implantadas ações permanentes de 
educação para a conscientização na prevenção de doenças de veiculação hídrica, 
através de um programa de “Instrução de Educação Continuada”, ao modo do que 
existia na Secretaria de Saúde junto ao “Controle de Vetores”, e consistia no 
desenvolvimento e apresentação de palestras junto às escolas e à comunidade, 
reforçando o entendimento sobre os temas de saúde pública e ambiental. Sra. 
Elisangela prossegue observando a necessidade da manutenção de poços caipiras e 
caixa d’água e a importância do uso do hipoclorito de sódio para a saúde, 
disponibilizado gratuitamente nos postos pela prefeitura. Inicia-se diálogo sobre o 
assunto e todos concordam com as propostas. Observa-se a necessidade da 
implantação de melhorias quanto à estrutura no abastecimento público dos grupos 
que se encontram em áreas rurais, mais afastadas, já que pela ausência do devido 
tratamento, o agravante é o aumento no índice de risco a doenças de veiculação 
hídrica nestes locais, e isso carece de levantamento e projetos que apontem 
soluções. Discute se também sobre a viabilidade do projeto em áreas rurais com as 
comunidades. Sr. Walter reforça que já existe um projeto piloto apresentado pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, já aprovado tecnicamente no FEHIDRO 
(Fundo Estadual de Recursos Hídricos) junto ao CBH-PS (Comitê das Bacias 
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul), que está em tramitação no setor de licitação do 
município, e que beneficiará a maioria dos moradores rurais do Bairro Pedra Branca, 
com a implantação, sem custos para eles, de sistemas individuais de tratamento de 
esgoto isolado, conhecidos como biodigestores compactos. Sra. Elizangela 
providenciará informações do setor de epidemiologia e agentes da equipe para a 
próxima apresentação. Prossegue a análise do plano para modificações e acréscimos 
necessários. Finalizam verificando a necessidade de soluções viáveis quanto ao 



tratamento de águas e esgotos. Fica marcada a próxima reunião para o dia 
02/03/2018, sexta feira, às 8hs, para o andamento dos trabalhos. 

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

Santa Isabel, 23 de fevereiro de 2018. 
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