ESTADO DE SÃO PAULO

ATA No 35 DA 16" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. Aos
trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado
de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001,
às 15h00min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça com o Secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, Fábio Ávila Nossack, e a Secretária Municipal de Negócios Jurídicos, Marina
Perini Antunes Ribeiro, para debater assuntos referentes ao Projeto de Lei n° 118/2017, que
dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico para os serviços de Água e Esgoto,
institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário e dá nova redação a dispositivos da Lei Complementar n° 10 de 10 de outubro de 2006
- Plano Diretor do Município de Assis. Estavam presentes na presente reunião os vereadores
Roque Vinícius I. T. Dias, Presidente da Comissão, Vinícius Guilherme Simili, Vice-Presidente,
e Alexandre Cobra Cyrino N. Vêncio, membro. Inicialmente, o Vereador Alexandre Cobra
Vêncio indagou o Secretário Fábio Nossack se foi ele o responsável pela elaboração do Plano qe
Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O Secretário informou
que ele foi um dos colaboradores, mas que o Plano foi elaborado por uma equipe de técnicos
municipais, e que informações técnicas foram prestadas pela Sabesp, pois ela é a atual prestadora
de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Assis. O
Vereador Alexandre questionou se o Plano contempla o CDA- Centro de Desenvolvimento de
Assis. Os Secretários presentes afirmaram que não seria conveniente constar o CDA no referido
plano, pois a delimitação desta área poderia inviabilizar sua utilização para outros fins ou a
mudança do Distrito Industrial para outro local, gerar um aumento de tarifa, além de influenciar
na negociação dos valores da outorga. Inclusive, a Secretária Marina explicou que se trata de um
plano amplo e que as adequações poderão ser feitas na elaboração do contrato. O Vereador
Vinícius Simili indagou os Secretários quanto ao período de revisão do Plano. O Secretário
Fábio informou que o Plano deve ser revisto a cada quatro anos, mas que nada impede que a sua
revisão seja elaborada a qualquer momento, desde que seja realizada por um técnico. O Vereador
Vinícius sugeriu a criação de um conselho para acompanhar e revisar o Plano de Saneamento
Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Os Secretários ressaltaram a
importância da criação do Plano, considerando sua necessidade para a realização de convênios
que trarão benefícios ao Município. Oportunamente, os Secretários solicitaram a juntada a este
relatório de cópias das atas das reuniões realizadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Assis - COMDEMA e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Assis COMDURB, que deliberaram sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto.
Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a resente reunião às 16h05min e eu,
Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lav 1 a res nte que uma vez conferida pelos
membros da Comissão, vai por eles assinada.

ROQUE VI

Membro
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ATA DA 3° REUNlÀO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE DE ASSIS. Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, no Plenário da Câmara de Vereadores de Assis, às dezesseis horas
realizou-se a 3" Reunião Extraordinária do COMDEMA em conjunto com o
COMDURB. Estavam presentes os seguin1es conselheiros do COMDEMA: Titutares:
Cfcero Donizeti da Motta (SMS), Cledir Mendes Soares (SMMA) , Leandro Aguilera
Bergonso (SMA} Julio Antonio Paschoalino (SABESP). Sergio Doná (Apta), Paulo
Cesar Alexandrelli (OAEE), Márcio Alves da Costa (Comdurb), Cláudio Alexandre
Borgato dos Santos (Samplos), Márcia Marise Cação Rodrigues ( CDVale), João
Pereira de Santana (Lions) , José Carlos da Silveira (Sintaema), Eduardo Henrique
Ribeiro Rodrigues (Sind. Rural), Marcelo Oliveira Aguiar (OAB), Solange Bongiovar'lni
(CREA), Luciano Taveira Barros (CAEA), Luciano Negrão Menezes (Unip) e Vilma
Rodrigues Cipriano Soares (Coocassis) . Suplentes: José Roberto Sampaio {SME),
Roberto Cicíliato (Escritório de Defesa Agropecuária) , Geraldo Antonio Miranda
(Associação de Moradores), Aomuatdo Marcalino (Associação de Moradores) ,
Clodoaldo de Almeida (SPFioresta) , Leandro Pepes Cardoso de Almeida (Assoe.
Contábeis) e André de Oliveira Janúncio (UniCesumar). Justificaram ausência:
Elaine Amorim Soares (FEMA), Renata Gíassi Udulutsch (Unesp), Ciro César Zanini
Branco (Unesp), Paulo Celso Moreira Barbosa {Energísa}, Leôncio de Assis Brito
(Energísa), Eliane Akiko Honda (Instituto Florestal), Osmar Villas Boas (Instituto
Florestal) , Marcos César dos Santos (Cati), Cristiano Geller(Cati), José André dos
Santos (Ass. V. Aod. Sta. Rita e Cohab) e Henríque Villibor Flory ( Unicesumar)
PAUTA: OEUBERAÇÀO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
ÁGUA E ESGOTO DE ASSIS. O Presidente do COMDURB, iniciou a reunião
agradecendo aos presentes e ressaltando a Importância da reunião em conjunto para
a discussão do assunto. Solicitou ao Presidente do COMDEMA que lesse a
solicitação para a pauta da reunião. O presidente do COMDEMA justificou as
ausências e agradeceu a presença. Esclareceu que o assunto da reunião é o oficio
referente ao encaminhamento da minuta da projeto de lei do Plano de Saneamento
Básico de Água e Esgoto, para análise e delíberação dos Conselhos. Após a leitura,
o presidente esclareceu que o COMDEMA através de seu presidente, enviou através
do site da Prefeitura, em local reservado à consulta pública, a sugestão de destinação
de 5% do valor repassado ao munfcfpio ao fundo do COMDEMA. Citou também , as ~
sugestões enviadas pelo munícipe Fabiano Fontolan (apresentado fora do prazo). Foi (S.I-'
dada a palavra ao Sr. Ari1do José de Almeida, representando a comissão de
elaboração do Plano, que explicou em resumo através de projeção em powerpoint, o
Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura de Assis. Dada a abertura à
participação do público presente, o Sr Elo!, munícipe, manifestou-se perguntando
quanto a Sabesp recebe, qual o gasto efetivo e quanto a prefeitura recebe sobre os
serviços prestados pela Sabesp, se a Prefeitura irâ assumir e se tem condições de
assumir a prestação de serviços. A Conselheira Solange do COMDEMA faz inserções ~·
a respeito de erros conceituais e nominais na legislação municipal e se dispõe a ).
colaborar para melhorá-los. O Presidente do COMDEMA coloca a questão em
',
1
votação, consultando os conselheiros a respeito da delíberação na data de hoje ou se
\ l
será formada uma comissão para debater o assunto. Houve manifestação do
·v
conselheiro Roberto Ciciliato que falou sobre a elaboração do Plano Diretor e as /
questões. do uso e ocupação do sol~ e_ ~labora_ção das leis complementares que não
foram fe1tas na época de sua cna=. Manifestou·se a favor da montagem
comissão no COMDEMA. O Consel eiro Márcio do COMDURB, manifestou-se
d.i zenào que pode haver conflito e ser . ssível de anulação a deliberação por reunião {
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conjunta dos Conselhos. O presidente Guilherme não vê problema quanto a
deliberação. O Presidente Marcelo, ponderou que não via problemas quanto á essa
questão. pois não há nenhuma objeção nos regimentos dos Conselhos. e que se
houvesse questionamento futuro. se fariam novas reuniões para deliberação. Feita a
votação sobre a deliberação no COMDUAB, foi aprovado por sete votos favoráveis e
um contrário. No COMDEMA, a mesma foi aprovada por vinte votos a favor e três
contrários. O presidente Guilherme coloca em votação no COMDURB e é aprovado.
Assim procedeu-se a votação para o Plano, sendo no COMDEMA aprovado por 13
(treze) votos favoráveis, 09 (nove) contrários e 01 (um) conselheiro que ausentou-se
no momento da votação. Nada mais a tratar é encerrada a reunião e eu, Márcia Marise
de Freitas Cação Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada
será
inada. Assis, 15 de setembro de 2017.
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CONSElHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URSANO DE ASSIS
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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DE ASSIS- COMDURB. Ao décimo quinto
dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 16h40min, na
Plenária da Câmara Municipal, situada à Rua José Bonifácio n° 1001 . nesta
cidade de Assís, realizou-se a reunião extraordinária com a presença dos
seguintes conselheiros: Titulares: Rodolfo Machado Afif (Poder Executivo).
Guilherme de Oliveira (Poder Executivo), André Luis Agia (Poder Executivo),
Leandro Gonçalves Gabrigna (Poder Executivo).. Julio Antonio Paschoalino
(Representante das Concessionárias de Serviços Públicos). Clodoaldo de
Almeida (ONG), Mareio Alves da Cosla (Comunidade) Suplentes: Marlon
Fernandes (Associação de Moradores de Bairro da Zona Urbana) Convidado:
Aríldo Almeida (FEMA), Fábio Ávila Nossack (Sec. Meio Ambiente) . Marcelo
Oliveira Aguiar Silva (Presidente do COMDEMA), Clóvis Marcelino da Silva
(Sec. de Obras e do Meio Ambien1e). O Presidente Guilherme Oliveira,
cumprimenta aos presentes e inicia a reunião: 1. Pequeno expediente Correspondências recebidas: Náo houve. 2. Correspondências enviadas:
Nilo houve. 3. Ordem do dia: O presidente Guilherme de Oliveira faz a leitura
do Oficio n°346/2017 - Assunto: Deliberação da minuta de projeto de lei do
Plano MuniCipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto de Assis e seus
anexos, o Secretario de Obras e do Meio Ambiente Clóvis Marcelino solicita
que seja feita a apresentação do Plano Municipal para os conselheiros, Arildo
Almeida da FEMA faz a apresentação do conteúdo do Plano Municipal, após
apresentação o presidente Guilherme abre para questionamentos dos
conselheiros. Aritdo tira algumas duvidas dos conselheiros. 3.1 - O presidente
Guilherme coloca em votação , aprovado por 07 (sete} votos favoráveis e 1
contrario, 4 - O presidente Guilherme de Oliveira agradece a participação de
todos e encerra a reunião e eu, Rodolfo Machado Afif, secretário. lavro a
presente ata, que após lida e aprovada, por todos será. assinada. Assis, 15 de
setembro de 2017.

