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

As nove (9) horas do dia dezesseis (16) de março 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. Informou 
também que o Sr. Rogério, representante da SABESP, o Sr. Jairo, representante da Secretaria de 
Serviços Municipais e o Dr. Roberto Valinhos, representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
justificaram suas ausências por conta de compromissos inadiáveis. Ressaltou que todos os 
documentos relacionados ao Plano de Saneamento estão sendo disponibilizados à população, 
junto ao link “Plano de Saneamento”, na primeira página do site oficial da Prefeitura e que a 
revisão deste Plano tem características técnicas de setores específicos, com a apresentação de 
dados minuciosos, e a maioria destes são de competência da SABESP, os quais estão sendo 
enviados pela autarquia e precisam ser avaliados sistematicamente para inclusão na proposta de 
revisão, e por conta destas especificidades, este é um trabalho que demanda, além de muita 
dedicação deste coordenador e de todos os parceiros, um maior prazo para a sua correção, 
atualização, inclusão, e posterior apresentação junto à Audiência Pública, a  qual será dado a mais 
ampla publicidade. Em seguida, fez a apresentação do cronograma de obras enviado pela SABESP, 
Companhia de Saneamento Básico do Estado De São Paulo, com relação ao tratamento de água e 
esgoto e seu atual funcionamento, deixando a disposição para acompanhamento de todos. Inicia-
se diálogo quanto os serviços e observam a importância de executar trabalhos da SABESP antes de 
arrumar asfalto executados pela Prefeitura. Prossegue diálogo quanto os pontos anteriores e a 
importância da audiência pública. Sr. Walter expõe que o cronograma será acrescentado ao Plano 
de Saneamento. Inicia-se diálogo quanto o andamento da vacinação contra a febre amarela. Por 
conta da “Semana da Água” e as diversas atividades da Secretaria de Meio Ambiente ocorrerem 
até a próxima sexta feita, ficou a ser acertada a data da próxima reunião. 
Os trabalhos do grupo foram encerrados às 10h30min, assinando a presente lista todos os 
participantes. 
 

Santa Isabel, 16 de março de 2018. 
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