
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DE PIRACICABA DE 16 DE
OUTUBRO DE 2017

DATA E LOCAL: Aos 16 de outubro de 2017, as 17 horas e 30 minutos, na
sala  de  licitações  do  SEMAE,  na  Rua  XV  de  Novembro,  nº  2.200,
Piracicaba/SP.

CONVOCAÇÃO: A convocação para a reunião ordinária foi feita no Diário
Oficial do Município de Piracicaba de 06/10/2017 e encaminhada na mesma
data, por correio eletrônico, aos membros titulares e suplentes do Conselho.

PRESENÇA: A  sessão  pública  foi  realizada  na  presença  das  pessoas
relacionadas  na  lista  de  presença  anexa,  que  faz  parte  integrante  da
presente ata.

ORDEM DO DIA:  a)Serviços  executados  nas  comunidades  Portelinha  e
Frederico.

APRESENTAÇÕES E DISCUSSÕES:  Aberta a palavra pelo Presidente do
Conselho, Sr. José Rubens Françoso, foi dito que: verificada a existência do
quorum  de  instalação,  os  trabalhos  estavam  instalados;  justificada  a
ausência  dos  membros  representantes  dos  usuários  de  serviços  de
saneamento  básico,  Sr.  Luiz  André  Filho  e  Sr.  José  Roberto  Aguiar
Giordano,  por  motivo  de  viagem,  e  dos  membros  representantes  da
Secretaria  Municipal  de Defesa do Meio  Ambiente,  Sr.  Francisco  Rogério
Vidal  e  Silva  e  Sr.  Thiago  Ducati  Angelelli  por  motivo  particular;  lida  a
ordem do dia; informado que a reunião abordaria as obras de água e esgoto
realizadas nas Comunidades Portelinha e Frederico, referente ao Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre o SEMAE, a Prefeitura do
Município  de  Piracicaba  e  o  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo,
referente à urbanização de 04 (quatro) Comunidades, Portelinha, Frederico,
Três Porquinhos e Caiubi, sendo que o início das obras das duas últimas
está previsto para o ano de 2018. O Sr. José Rubens iniciou a apresentação
dos slides, os quais demonstraram através de dados e relatório fotográfico,
a  situação  das  obras  de  água  e  esgoto  nas  Comunidades  Portelinha  e
Frederico;  informado  que  as  obras  na  Comunidade  Portelinha,  que  fica
próximo  da  Avenida  Raposo  Tavares,  em Piracicaba/SP,  começaram em
abril de 2017 e todos os moradores já tinham água, porém, irregularmente,
desta  forma,  o  SEMAE  e  a  Águas  do  Mirante  estão  trabalhando  para
regularizar  a  situação  da Comunidade,  através de implantações  de rede
água e esgoto,  bem como, para inibir  o  despejo de esgoto “in  natura”;
informado também que os hidrômetros ainda não foram instalados, tendo
em vista que é complicado realizar a cobrança apenas de alguns, sendo
assim, os hidrômetros serão instalados posteriormente; já na Comunidade
Frederico, que está praticamente quase tudo pronto, serão colocados de
uma  vez,  mais  ou  menos  227  (duzentos  e  vinte  e  sete)  hidrômetros;
exposto  que  na  comunidade  Portelinha,  foi  possível  aproveitar  algumas
redes de água existentes, porém, foi necessário implantar todas as redes de
esgoto; informado que a Comunidade possui, mais ou menos, 1.000 (mil)
moradias, havendo bastante serviço para realizar ainda. O Sr. José Rubens
apresentou  fotos  do  local  que  demonstrou  a  dificuldade  dos  serviços
executados,  tendo  em vista  que a  Comunidade localiza-se  em um local
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bastante íngreme, impossibilitando, muitas vezes, a entrada de máquinas.
Iniciada a apresentação da Comunidade Frederico, que se localiza entre os
Bairros Bosque dos Lenheiros e Jardim Gilda,  Piracicaba/SP, em uma área
de  preservação  permanente  -  APP;  informado  que  é  uma  Comunidade
menor que a Portelinha e melhor para realização dos trabalhos, pois é um
lugar mais plano; exposto que foi possível aproveitar uma rede de água já
existente no local; explicado que no final da Comunidade existem algumas
moradias embaixo de uma linha de transmissão de energia elétrica de alta
tensão da CPFL, que não entrarão nas obras de saneamento básico, nem
haverá ligação de energia elétrica, devido à condição em que se encontram.
O Sr.  José Rubens informou que serão realizadas obras  de saneamento
básico  na  Comunidade  Pantanal,  próximo  da  Comunidade  Portelinha,
previstas para novembro de 2017, embora não estejam incluídas no TAC
com o Ministério Público, visando eliminar o despejo de esgoto “in natura”,
tendo em vista o planejamento de coletar e tratar todo o esgoto até o ano
de 2020. A Sra. Marly Terezinha Pereira, representante da Oscip Pira 21,
informou  que  planejam,  para  o  próximo  ano,  realizar  um  diagnóstico
participativo, através da utilização dos centros comunitários, para ouvir as
necessidades da população e trazer as questões importantes para discussão
no Conselho. O Sr. Kildare Wagner Sabbadin, representante do PROCON,
questionou  como  seriam  realizados  os  cadastros  das  ligações  das
Comunidades no SEMAE; informado pelo Sr. José Rubens que a EMDHAP
está realizando o trabalho de cadastramento das Comunidades, indo até o
local,  conversando  com  os  moradores  e  realizando  o  cadastro,  com
informações dos documentos pessoais,  nome da rua e número da casa,
visando realizar um cadastro único.

OUTROS ASSUNTOS: O  Sr.  Presidente  do Conselho,  Eng.  José  Rubens
Françoso, sugeriu que as próximas reuniões do Conselho sejam realizadas
no  SEMAE,  o  que  foi  aceito  pelos  membros  presentes.  A  Sra.  Marly
Terezinha  Pereira,  representante  da  Oscip  Pira  21,  apresentou  uma
proposta de discussão para uma reunião do Conselho, bem como uma ação
conjunta, referente aos problemas que vem ocorrendo com os loteamentos
clandestinos na área rural,  que a Oscip Pira 21 acompanha, para que o
SEMAE  e  a  CPFL  não  forneçam  seus  serviços  em  locais  que  estão
irregulares; informou que realizou reuniões com as loteadoras e corretoras
da cidade para tentar coibir a prática ilegal, tipificada como crime, conforme
lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, porém, a prática vem
piorando,  o  que  foi  defendido  também  pelo  Senhor  Roberto  Braga,
representante do COMDEMA; o Sr. José Rubens informou que a SEMOB e o
IPPLAP  tem encaminhado  informações  ao  SEMAE e  à  CPFL  sobre  áreas
invadidas, para não serem realizadas ligações; informou também que para
a realização da ligação de água o SEMAE exige comprovação de posse do
imóvel,  ou informação da EMDHAP sobre a urbanização do local.  A Sra.
Marly Terezinha sugeriu a realização de um levantamento para saber quais
loteamentos  urbanos  estão  na  área  rural,  pois  não  conseguiu  essa
informação no IPPLAP; o Sr.  José Rubens informou que a EMDHAP está
atuando  nesse  levantamento,  e  sugeriu  que  seja  realizado  um trabalho
conjunto  entre  SEMAE,  SEMOB,  SEDEMA  e  IPPLAP  para  tentar  evitar  a
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ocorrência de tal prática. A Sra. Marly Terezinha, ressaltou que tem visto
muita reclamação sobre vazamento de esgoto e de água, que demoram
para ser consertados. O Sr. José Rubens informou que Águas do Mirante é
responsável  pelo  conserto  dos  vazamentos  de  esgoto  e  quando  a
informação do vazamento chega até o SEMAE, é repassada e o reparo é
feito rapidamente; informou também que existem casos que são pontos de
difícil acesso e o SEMAE demora para ter conhecimento; ressaltou que é
importante  que  as  pessoas  liguem  no  SEMAE  para  avisar  sobre  os
vazamentos  de  água  e  de  esgoto.  A  Sra.  Marly  sugeriu  a  criação  de
mecanismos de comunicação para orientar a população sobre esse assunto,
pois é um problema de educação ambiental. Por fim, o Sr. José Rubens
informou que foi realizada, no dia 07 de outubro de 2017, uma ação no
Bairro Bosque dos Lenheiros visando a negociação dos débitos dos imóveis
e regularização da situação. 

Nada mais  havendo a tratar,  o  Sr.  Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrada a
presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os
membros presentes.

José Rubens Françoso Cátia Fernanda Moreira Vasca

Claudionor Siqueira de Lira Fernando Humphreys

Juliana Boscariol Francechini Kildare Wagner Sabbadin

Marcos Valério de Araújo Marly Terezinha Pereira

Roberto Braga
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