
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO BÁSICO 
 
As nove (9) horas do dia treze (13) de abril 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. Inicia-se discussão em 
relação à necessidade de publicação do Decreto de prorrogação da revisão do Plano de 
Saneamento, que terá prazo para mais 02 (dois) meses, para o andamento dos trabalhos. O Sr. 
Walter informa que este já foi solicitado à Secretaria de Gabinete, e, após expedição, será dado à 
publicidade deste no link: “Saneamento Básico”, junto ao site oficial da prefeitura. O Dr. Roberto 
Valinhos inicia demonstrando que a Lei Federal tem texto claro quanto ao prazo de revisão e 
atualização do plano, e que deverá ser encaminhado à prefeita um relatório final, após conclusão, 
relatando os procedimentos, números de reuniões..., além de todos os dados para comprovar a 
transparência e participação. Todos iniciam discussão com respeito à parte final do Plano de 
Saneamento Básico, sendo solicitado aos presentes se há algum fator a ser discutido além dos já 
anteriormente colocados. Todos confirmaram que não há novos dados. O coordenador se 
prontificou, na medida do possível, a fazer a revisão final até o dia 27 de abril do presente. Após, 
este conteúdo da revisão será encaminhado aos membros deste Grupo de Trabalho, os quais 
deverão analisar o conteúdo minuciosamente. Desde já, se não houver alterações, fica agendado o 
dia 11 de maio do ano para finalização do projeto de revisão de saneamento, sendo que, após, 
será providenciado o agendamento de uma audiência pública. Inicia-se diálogo quanto os pontos 
necessários para o agendamento segundo a Lei n° 2778/2015, observando cada um dos tópicos 
que são de extrema importância para o agendamento da audiência. Após leitura, foi constatada a 
necessidade de providencias de um interprete de “LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais”, se alguém 
solicitar este na audiência pública, o que poderá ser verificado por este Grupo de Trabalho junto à 
Secretaria de Saúde e/ou à Secretaria de Educação. Os trabalhos do grupo foram encerrados às 
10h30min, assinando a presente lista todos os participantes. 
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