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

As oito (8) horas do dia dois (02) 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. Sra. Elisangela do 
Nascimento, representante da Secretaria de Saúde, inicia apresentando informações do setor de 
endemias. Sra. Adriana Crispim, representante da Secretaria de Saúde, do Setor de Endemias, 
explica sobre o trabalho de endemias focado na época de inverno em escolas, e no mês de julho 
nas empresas da região. Para melhorias nesta área, ressalta que é necessário maior 
conscientização através de faixas, cartazes, anúncios em jornal..., para que haja maior aceitação do 
trabalho por parte da população. A equipe conta atualmente com 04 (quatro) funcionários, o que, 
de acordo com o porte da cidade, torna dificultoso o mesmo. Para implantação de melhorias 
seriam necessários no mínimo 12 (doze) funcionários para conseguir atingir todo o município. 
Buscamos focar nas áreas que tem maior ocorrência de dengue, febre amarela, dentre outras 
doenças. Sr. Reinaldo Nunes, representante da Secretaria de Meio Ambiente e Secretário da 
mesma, foca na importância de utilizar IBGE pela atualização e fonte de dados fidedignos mais 
aproximados. Sra. Adriana justifica que as informações são atualizadas. Inicia-se diálogo quanto à 
importância da mudança no sistema de coleta de esgoto para evitar endemias e projetos 
referentes a adequações destas estruturas aos bairros mais afastados. Observou se a importância 
de estudo e levantamento adequado através de visita técnica para implantação de escala de 
priorização de bairros que mais necessitem. Prossegue discussão sobre maneiras de se realizar um 
levantamento por meio do próprio município, devido ao alto valor para contratar empresa para 
esse sistema. O Sr. Walter ressalta que o município não dispõe de pessoal específico para este tipo 
de levantamento, e estes devem ser capacitados para este fim, e que pode se apresentar projetos 
junto ao FEHIDRO para financiamento dos serviços especializados. Fazem-se as sugestões para as 
regiões rurais do município de se buscar por meio de Licitação/Terceirizar outro caminhão para a 
realização da coleta de esgoto como meta de curto prazo e também da instalação de Sistema 
biodigestor como meta de longo prazo com o foco de se eliminar a dependência do caminhão 
limpa fossa, o qual tem um custo e não consegue atender as demandas de forma eficiente. Volta 
se à discussão quanto a problemas e dificuldades encontrados nas áreas rurais. Sra. Adriana sugere 
que para que haja diminuição de endemias, doenças e melhor abastecimento, deve-se cobrar a 
Sabesp quanto às obras relacionadas ao abastecimento, principalmente em relação aos serviços de 
fechamento dos buracos, devido à demora na manutenção de recapeamento do asfalto ou piso. 
Sr. Dr. Roberto Valinhos, representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos observa que existe 
atual rapidez por parte dos procedimentos atuais da SABESP, e estes objetivam trazer melhorias 
ao município, após a conclusão dos trabalhos, proporcionando também a diminuição de 
ocorrências futuras de endemias entre outros problemas de saúde à população. Sra. Elisangela 
sugere que tal cobrança a ser realizada junto a Sabesp seja com o foco de se proporcionar a 
conscientização através de jornais etc., devido o armazenamento de água inadequado, como a Sra. 
Adriana havia sugerido anteriormente. Sr. Dr. Valinhos sugeri que seja acrescentado no plano 
então a “Realização de Campanhas permanentes para conscientização e orientação na forma de 
armazenamento e sugere melhorar estruturação do setor (Veículos, treinamento, funcionário 
através de concurso com vagas e reservas)”. Senhora Ariana, representante da Secretaria de 
Saúde, do Setor de Endemias, em conjunto com a Sra. Adriana, sugerem que a audiência pública 
que será aberta a população para análise das atualizações de dados e metas a serem cumpridas no 



Plano de Saneamento, ocorra fora de horário comercial, com total divulgação para que haja maior 
participação dos munícipes. Todos concordam e confirmam que assim será feito conforme Lei 
Estadual e Municipal. Sr. Dr. Valinhos pergunta se existe mais algum assunto quanto à saúde que 
ainda necessita ser discutido. Todos afirmam que os pontos foram atingidos. Fica marcada a 
próxima reunião para o dia 16/03/2018, às 9hs, para apresentação de novas contribuições. 
Os trabalhos do grupo foram encerrados às 10h30min, assinando a presente lista todos os 
participantes. 
 

Santa Isabel, 02 de março de 2018. 
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