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RELATORIO FINAL DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SANEAÀ{ENTO
sÁsrco E REcuRsos níoRrcos.

APRESENTAçÃo

Â Frente Partamentar em Defesa do Saneamento Básico e Recursos Hídricos
foi criada no dia 29 de junho de202'1, conforme Termo de Adesão no 01 de 2021 . A
origem deu-se em função da iniciativa do Vereador Doriedson Antonio da Silva

Freitas,

a

propositura teve pertinência, haja

üsta, que o município revisa o

lnstrumento de Convênio e Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado de
São Pauto e o Município de Mairiporã, com a interveniência da SABESP (Companhia

de Saneamento Básico do Estado de São Pauto).

o primeiro momento as reuniões foram reatizadas com agentes do
poder do executivo e membros colaboradores da Frente Parlamentar, afim de
compreender o andamento da reúsão em questão, acompanhar os trabalhos de
reüsão do Ptano Municipat de Saneamento Básico e compreender demandas
Desde

\

corriqueiras na realidade do município.

O aspecto que confere ainda mais pertinência à existência e trabalhos da
Frente Parlamentar é o acompanhamento do Poder Legistativo em conjunto com
sociedade

ciül

para acompanhar

o

estudo

e

decisôes sobre

um tema

a

flfo

tão

importante para a cidade de Mairiporã.
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r.

TNTRODUçÃO

A discussão sobre o saneamento básico e recursos hídricos é uma discussão
essencial e necessária para o município de Mairiporã, considerando que possuímos

785,34 km de extensão de cursos d'água, sendo os principais rios o Juqueri, o
ribeirão ltaim, o rio Jundiaí e o reservatório do Juqueri ou Paiva Castro.

O município possui 85 % de área total

pertencente

Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI ó Âtto Tietê e 15

%

à

Unidade de

de sua área total

na UGRHI 5 - Piracicaba, Capivari e Jundiaíl.

Considerando que

a reüsão do lnstrumento de Convênio e

Cooperação

Técnica que entre si cetebram o Estado de 5ão Paulo e o Município de Mairiporã,

já teria que ter sido realizada pelo governo
anterior, bem como a Reüsão do Ptano Municipal de Saneamento Básico,
com a interveniência da SABESP,

instrumentos estes, que afiançavam para o povo de Mairíporã alguns pontos como
podemos relembrar:

a) [...] os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que
atendem ao MUNICIPIO vêm sendo geridos pelo Estado de São Paulo,
atuatmente por meio da

b)

t...1

a

SABESP;

necessidade de se assegurar

a

prestação adequada desses serviços,

para as presentes e futuras gerações;

c)

a efetiva necessidade de implementar ações de forma associada com
üstas a que se üabilize a melhoria da abrangência e da qualidade dos
[...]

serviços,

a

universalização

de seMços de abastecimento de

esgotamento sanitário adequado
proteção ao meio ambiente;

e em um prazo razoável,

,
í Atlas Socioambiental
do Município de mairiporá - 2017

assim como a
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Na condição pecutiar municipal e na importância de gerir da melhor forma
nossos recursos hídricos, considerando que

humano

e no ano de 2015 a

o acesso à água potável é um direito

retevância do saneamento básico

foi

abordada na

Agenda 2030 de Desenvolúmento Sustentávet da ONU (Organização das Nações
Unidas), ganhando uma ODS (Objetivo de Desenvotümento Sustentável), a Frente

Parlamentar

foi criada para tentar, da melhor forma possível, acompanhar

as

tratativas e auxitiar atores do poder executivo em uma política púbtica essencial
para nossa existência.

Í.

A CONSTTTUTçÃO DA FRENTE PARLAMENTAR

A Frente Parlamentar tem por finalidade atuar junto à sociedade ciüt e

à

Âdministração Municipal, no sentido de acompanhamento, estudos, debates e
propostas para o desenvolvimento do saneamento básico no município.
A proposta original veio com a criação do Termo de Adesão no 01 de 2021 de

autoria do Vereador Doriedson Antonio da Sitva Freitas e dos seguintes Vereadores
signatários: Vereador Rubens Alves, Vereador Nitber Rosemberg Ladeia de Souza,
Vereadora Leita Àparecida Ravazio, Vereador Jose Correia da Sitva Neto, Vereador
Etiomar da Sitva Oliveira

e Vereador Gilberto Tadeu de Freitas. Posteriormente

coníorme o art. 9o inciso ll do Editat de Resolução

no

7ó de 2A212, Íoram conüdados

como membros colaboradores: Flaüo Soares de Barros, íundador do Moúmento

\

Viva Cantareira, moümento pela sustentabilidade da Serra da Cantareira, Bianca

Timuliáo Forti, Presidente do COMDEIúA (Consetho Municipat de DeÍesa do Meio
Ambiente), Mario Cesar Lopes do Nascimento, Coordenador Gerat do Subcomitê

Juqueri- Cantareira, Luciana F.R Humel
COMDEMA, considerando

e

Rogerio Felippe representando o

a Sra. Bianca Timutião Forti destigou-se do

COMDEMA, e

passou a integrar a Frente Parlamentar como representante da sociedade

ciüt.

ün
Art.g' Atém dos vereado res que subscrevem o termo de adesão, considerados membros efetivos e
natos, poderão integrar a mesma frente partamentar: ll representantes de entidades púbticas e
privadas, corno também a sociedade ciül envotúda com objetivos da frente, na condiçáo de
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lniciatmente o prazo da Frente Partamentar foi de 50 (cinquenta) dias, sendo
que houve três pedidos de prorrogação totalizando 320 (trezentos e vinte) dias de
funcionamento.

2.

RELAToS DAs REUNIÕES

2.1

Primeira Reunião

No dia 0ó de junho de 2021 foi realizada a primeira reunião da Frente
Partamentar, sob a presidência do Vereador Doriedson com a presença dos
membros Vereadores: Leila, Rubens, Eliomar, Gitberto e Nitber.

Â primeira reunião foi realizada com o objetivo de expticar com

mais

detalhes aos membros a importância da discussão do tema, aprovar o cronograma

de trabalho e realizar a eteição do üce-presidente e secretário conforme prevê o
parágrafo único do art.

2.2

5o

do Editat de Resolução no 76 de 20213.

Segunda Reunião

No dia 15 de junho de 2021

foi realizada a segunda reunião, com a presença

dos membros: Doriedson, Leila, Rubens, Eliomar, Flavio, Mario e Bianca, presentes

tamhÉm os conüdados representando o Poder Executivo, Ana Beatriz Mancz, Edson
Pavão (Procurador geral), Eduardo Victoríno (Secretário de Meio Ambiente), Rafaet

Zanola (Secretaria de Habitação, Regutarização Fundiária e planejamento urbano).

Â reunião contou com um amplo debate e detathes das condiçôes e reatidade do
município diante da revisão do "Contrato com a Sabesp,,.

w ún

Destacando-se os seguintes pronunciamentos:
Ana Beatriz Mancz:

3

Art.

5o parágraÍo único:

o

rançamento,

r
a

\

/w=--,

eteiçào do üce-presidente e secretário, bem como a
diis á pi.tiàà uto

aprovação do cronograma de trabalho, da frente, deverão ocorrer dentro
de 30
de nomeação dos respectivos membros.
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"

O município tem um instrumento convenio e cooperação

técnica com o estado de 5ão Paulo pelos próximos 30 anos.

t...1

O objetivo do contrato é que a Sabesp tem o direito de
exptorar a prestaçáo de seMço público de água e
esgotamento sanitário

de forma exclusiva, a

Sabesp

apresentou propostas e o município já aceitou, a reúsão ainda
não finalizou.

As propostas apresentadas pela Sabesp foram: repasse de 10

mithões

de reais para a continuidade do Parque

Linear

Turístico no trajeto da Estrada Sete Quedas até a ponte da
Santa lnês, transferências ao município das áreas de interesse,

contratação prestação de serviço de abastecimento por
caminhão pipa para abastecimento das áreas já atendidas
pela prefeitura, imptantação do Programa de Uso Racional de
águas da Sabesp nos prédios próprios do município

e

repasse

trimestral de 4% da receita liquida mensal dos servíços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário auferida pelo
prestador no município.

"

w

Bianca Timuliáo Forti:

"

O ptano de saneamento deveria ser feito de forma coletiva,

a participação poputar e imprescindívet, o gestor do contrato
precisa ser efetivado urgentemente, o serviço de caminhão

'fik

pipa é uma forma de mitigação e não uma sotução.
t..

.1

A mudança ctimática é preocupante. As áreas que não são
atendidas peta Sabesp de poputação predominante rica, irão
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furar poços sem autorização, tudo que fura no lençol freático
está tirando recarga do recurso hídrico.

"

Ftavio Soares de Barros:

"

O município tem mais de 80% como área de preservação, a

água é um bem púbtico, e o poder púbtico precisa fiscatizar
como este bem púbtico está sendo utitizado"

Mario Cesar Lopes do Nascimento:

"Dados da organização mundiat da saúde apontam que 50% dos

saúde afetam diretamente a falta de
saneamento básico. Segundo a associação brasileira de
engenhaía sanitária, um dólar investido em saneamento
problemas

de

básico, gera a economia de cinco dólares em saúde púbtica.

t...1

Afirmou que 5% da poputaçáo de Mairiporã, é atendida nos
postos de saúde a cada um ano, por doenças de üncutação

hídrica. Os investimentos em áreas atendidas por água e
esgoto, passam longe dos bairros onde os índices de doenças
são maiores, locais totalmente insalubres.

r

Rafae[ Zanota:

"A

Sabesp

"

f,,,h

M

tem participação aberta na bolsa de valores

de

Nova York, sendo uma das empresas de saneamento básico

que mais lucra no Ptaneta, 50% do interesse da Sabesp está
nos investidores internacionais, o contrato com a Sabesp tem
que ser de exigências e não de pedidos.
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Se existir uma priorização da potítica habitacionat de
regularização fundiária tem que estar refletida no contrato
com a Sabesp.

2.3

"

Terceira Reunião

No dia 30 de jutho de 2071

foi realizada a terceira reunião, com a

presença

dos membros: Doriedson, Leila, Rubens, Eliomar e Flaüo. A reuniáo com objetivo
de organizar a agenda de trabalho e os encaminhamentos a serem realizados.

2.4

Quarta Reunião

No dia 10 de setembro de 2021 foi realizada a quarta reunião, com a
presença dos membros

e conüdados: Doriedson, Leita, Rubens, Etiomar,

Flavío,

Bianca, Luciana e Romuto (representando o poder executivo).
O objetivo da reunião

foi organizar a agenda de trabalho a aprovar o

novo

cronograma de trabalho, decidiram que as reuniões só deveriam ser realizadas
quando estivesse em máos documentos pertinentes para a evotução das discussôes,

foram feitos vários questionamentos em retação a empresa contratada para

a

elaboração da reúsão do plano municipal de saneamento básico.

2.5

Quinta Reunião

W

\

No dia 03 de dezembro de 2021 foi realizada a quinta reunião, com

a

presença dos membros e conüdados: Doriedson, Eliomar, Flaüo, Bianca, Rogerio e

Mario Cesar, Dayvid Atves (representando

o

poder executivo), Rafaet Zanola

{/,fr

(secretaria de habitação Regularizaçáo Fundiária e planejamento Urbano).
Foi encaminhado também convite para o represente da Sabesp, d o qual não

compareceram

e

encaminharam ofício

n

584 /2021 informando

que estava em

tratativas com a Prefeitura para repactuação de metas e reúsão dos investimentos,
de maneira a propiciar a ampliação dos seMços prestados no Município e
manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que todas

as
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informaçôes serão repassadas à Câmara Municipal de Mairiporã após a finatização
da revisão contratual.
O objetivo da reunião

foi trazer atualizaçôes sobre a revisão do lnstrumento

de Convênio e Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado de 5áo Pauto e o
Município de Mairiporã, com a interveniência da SABESP, sobre o Ptano Municipat de
Saneamento Básico e verificar o ptano de trabalho da Frente Parlamentar.

Destacando-se os seguintes pronunciamentos:

RafaeI Zanola:

"O Saneamento básico é um assunto que impacta diretamente
o trabatho da Secretaria de Habitação, um terço da poputaçáo

de Mairiporã não é atendida com saneamento básico,

a

empresa está atrasada, não cumprindo os prazos previstos no

contrato".
Flavio Soares de Barros:

M

"Há quase quatro anos por intermédio do Movimento

Viva

Cantareira, vem tentando acompanhar a elaboração e reüsão

do plano de

saneamento, mas que

a

participação

na

formulação não existe. Entrou em contato com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, com o representante do convênio
que formula o ptano municipat de saneamento básico e com a

(l'ti

a reposta é "depois de entregue o plano
serão íeitas audiências púbticas". Ato insufici ente e
Sabesp, sendo que

pesquisa de campo".
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No dia 08 de junho de 2072

foi realizada a sexta reunião, com a presença dos

seguintes membros: Doriedson, Flaüo, Bianca, Mario Cesar e Rogerio Fetippe.

O objetivo da reunião foi informar que seria necessária a aprovação do
cronograma de trabalho e que deüdo ao tempo de existência a frente parlamentar

devería ser finalizada

e

consequentemente

os próximos dias seria para

a

elaboração e apresentação do relatório final.

3.

OPORTUNIDADES E CONCLUSAO

3.

í

ALGUMAS OPORTUNIDADES

No campo das oportunidades e pelo ponto de ústa de fortalecermos o pteito

de hloiriporã se tronstormor reolmente numo estãncio turística e,

nesse

sentido, considerando a Lei complementar do Estado de 5ão Paulo no. 1 ,261 , de 29

de abri[ de 20í5 que estobeíeceu condições e requisitos paro o classificoçõo de
Estâncios e

de ltlunicipios de lnteresse Turístico e do providêncios correlotas

em

especiol seu inciso V do artigo segundo do CAPíTULO ll, onde lemos: "...dispor de

infraêstrutura básica capaz de atender às populações fixas e flutuantes no que

se refere a abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de
esgotos sanitários e gestiio de resíduos sólidos;
Preocupa-nos

em crmo está sendo planejada a universalização do

saneamento básico na região de Serra da Cantareira. preocupação que serve
também para região do Pirucaia ou ainda para a região do pico do Olho D'água,
além do bairro dos Remédios e região do Rio Acima, citando apenas alguns
exemplos.

Até a presente data, as respostas não chegaram e, infetizmente, pelo que
nos cobra a lei estadual, é possívet afirmar que, se não mudarmos o ru
das
tratativas das negociaçoes da reúsão do contrato em questão neste momento não

%
\

fll,á

estaremos indo ao encontro para Mairiporã ser reatmente uma Estância Turística e
cother, num futuro, os frutos (inctusive financeiros) desta condição.
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Considerando o Programa Município VerdeAzul do Estado de São Paulo, cujo

tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a
descentralização

e

valorização da agenda ambientat nos municípios, atém de

estimutar e auxiliar as prefeituras pautistas na etaboração e execução de suas
potíticas púbticas estratégicas para o desenvotümento sustentávet e lembrando que
nossa querida Mairiporã se encontra ranqueada no 244 (ducentésimo quadragésimo

quarto) lugar.

fu

ações

a serem tomadas norteadoras do Programa

Município

VerdeÂzul, constatadas na agenda local que trata do meio ambiente. Tais diretrizes

têm de inctuir tópicos sobre Município Sustentável, dentre outros o tópico - Esgoto

e

-

que

para atcançar com coerência
um desenvotúmento sustentável. Assim, essa frente parlamentar crava que

Tratado

Resíduos Sólidos

são cruciais

estamos diante da condição, a partir de uma reüsão responsável deste contrato, de

começarmos a transformar Mairiporã numa Cidade Sustentávet, pois, uma cidade
sustentável

é aquela que incorpora

ações de sustentabilidade em seus servíços

fundamentais, como segurança, transportes, educação, saúde, coteta de [ixo,
saneamento, energia, etc. Assim, seria terrível perdermos essa oportunidade que

bate a nossa porta, inicialmente por meio da reüsão séria deste contrato de
servíços de saneamento básico.

w

3.2 CONCLUSÃO

A Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico e Recursos Hídricos

foi

criada com

o

objetivo de acompanhar os debates

e

\

propostas para o

do saneamento básico e recursos hídricos no município
Mairiporã. A necessidade deste trabalho nasceu diante da então reüsão
desenvolvimento

de
do

flfi

lnstrumento de Convênio e Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado de
São Pauto e o Município de Mairiporã, com a interveniência da SABESp e tam

Reüsão do Ptano Mun'icipal de Saneamento Básico.
Considerando que o objetivo da sanção do Novo Marco Legat do Saneamento

no ano de 2020 é que, até 2033, 99% da população mairiporanense tenha acesso à
água potável e 90% tenha tratamento e coletE de esgoto;

I
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Considerando ainda,

o dever fiscalizador e propositor de políticas públicas

por parte do Poder Legistativo, a Frente Parlamentar proporcionou um diátogo
democrático e participativo, haja üsta, que como membros colaboradores fizeram
parte da Frente pessoas engajadas e tecnicamente preparadas para uma discussão
aprofundada e com um toque pecutiar do cidadão Mairiporanense.

Ocorreu que

a

Frente Parlamentar, encontrou dificutdades em obter
informações sobre a real situação da reúsão dos importantes instrumentos que
estão sendo reüsados. Houve tambÉm grande dificuldade na participação da
Sabesp nas reunioes,

Lembramos

ao prefeito municipal,

Senhor Walid

Ati Hamid, de

sua

responsabilidade para com o assunto e que não se íurte jamais de ouür a sociedade
engajada e motivada a lutar por uma Mairiporá com saneamento básico para todos.

Lembramos ainda que não caia

na armaditha potítica dos gestores

do

passado, que trocaram

a condição de levarmos saneamento básico para toda a
cidade por verbas para outras obras e iniciativas, como meros recapes e
asfattamento de ruas, ou ainda, termos de comodato de áreas, como feito no
passado recente.

Lembramos finatmente que não condicione a reüsáo deste importantíssimo

instrumento à questão potítica de relacionamento momentâneo. Governadores,
deputados e outros figurões políticos, perdem eteiçáo e aquilo que não é escrito

M
\

náo vate de nada num futuro próximo. Aliás, este "modus operandi', a cidade já

üvenciou num passado não tão distante.

Prefeito Watid Ali Hamid sugerimos, enquanto Frente partamentar, que a
princípio, cobre do Estado ou faça a reüsão do nosso plano Municipat de
saneamento Básico e após, faça da revisão deste contrato de saneamento hásico
com o Estado um instrumento de planejamento, controte e execução desta o

$,

importante po[ítica pública nos próximos anos, dando este importante di
todo nosso povo.
Desta forma, os membros efetivos e colaboradores da Frente partamentar
chegaram à conctusão que é importante a continuidade da discussão do tema,
através de futuras audiências púbticas que convocaremos durante todo
o mandato
11
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atuat, pois, o diátogo democrático acerca da água e de todo escopo que envotve o
saneamento básico, enquanto bem púbtico universal tão retevante, náo pode ser
conduzido na cidade de Mairiporã de uma forma genérica, considerando toda a

característica ambiental e a responsabitidade de preservação que recai sobre

os

gestores municipais.

A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SANEAMENTO AASICO E
HíOR|COS

RECURSOS

soticita íinatmente a essa Casa de Leis que enúe ao Tribunat de Contas,

Ministério Púbtico local e ao prefeito municipal cópia deste relatório.

Ptenário "?7 de Março",21 de

ho
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Olício 45812022

De:

Daniela P. - PC-SAC-USA-DEA

Para: Ministério Público do Estado de Sáo Paulo - Mairiporã
Data:

0810912022 às 14:32:34
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Rêlatório Final da Frente Parlamentar em Defêsa do Saneamento Básico e Recursos Hídricos
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Mairiporã, B de setembro de 2022.
,9

I
É

Senhor(a) Promotor(a),

E

o

Tendo em vista que que a Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico e Recursos
Hídricos concluiu seus trabalhos, cujo relatório final íoi ljdo durante a 21u Reunião Ordinária,
realizada em 21 de junho p.p., e atendendo a solicitação de seus membros, encaminhamos a
Vossa Excelência, cópia do referido relatório para conhecimento e providêncras que se fizerem
necessárias.
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Respeitosamente,
E

RICARDO t\4ESSIAS BARBOSA

':

Presidente
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Ao Ministério Público de Mairiporã
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Anexos:
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Oticio 45912022

De:

Daniela P. - PC-SAC-USA-DEA

Para:

Dea - Depto de Expediente E Alendimenlo

Dala:

0810912022 às
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4:35: 1 9

Ssto.ês snvolvidos:
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Rêlatório Final da Frente Parlamêntar em DeÍesa do Sanêamênto Básico ê Becursos Hídricos
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Mairiporã, 8 de setembro de 2022
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Prezados Senhores,
õ
u.l

Tendo em vista que que a Frente Parlamentar em Deíesa do Saneamento Básico e Recursos
Hídricos concluiu seus trabalhos, cujo relatório final íoi lido durante a 21" Reunião Ordinária,
realizada em 21 de junho p.p., e atendendo a solicitação de seus membros, encaminhamos a
este Tribunal, cópia do referido relatório para conhecimento e providências que se fizerem
necessárias.
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Respeitosamente,
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RICARDO NIESSIAS BARBOSA
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Presidente
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Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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