ESTADO DE SÃO PAULO

A No 36 DA 17,. 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 17h06min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça com o Diretor de Divisão da
Sabesp, José Roberto Bezson, 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 L T. Dias, Presidente da Comissão, Vinícius Guilherme Simili, Vice-Presidente,
e Alexandre Cobra Cyrino N. Vêncio, membro, e o Senhor José Ronaldo Piotto, servidor da
Sabesp. Os Vereadores, inicialmente, afirmaram terem constatado no projeto as informações
técnicas prestadas pela Sabesp e questionaram o Diretor presente quanto a sua opinião em
relação ao Plano de Saneamento apresentado pelo Município. O Diretor da Sabesp,
primeiramente, ressaltou que o Plano é muito importante para o desenvolvimento do Município e
que, apesar de ser bem amplo, ele não abrange o Centro de Desenvolvimento de Assis- CDA, o
que deveria ser contemplado. Salientou que o Plano deve explorar o máximo de investimentos
possíveis porque aquilo que não constar nele não poderá ser exigido no contrato firmado com a
futura prestadora dos serviços e que a inclusão do CDA no plano não influenciará na negociação
dos valores da outorga. Os vereadores manifestaram-se satisfeitos com as informações prestadas
pelo Diretor da Sabesp e destacaram a necessidade de reunirem-se com o Chefe do Executivo
para debater sobre o projeto. Não havendo mais nada a ser discuti
foi encerrada a presente
reunião às 18h00min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Se tár da a, lavrei a presente que
uma vez conferida pelos membros da Comissão
ada.
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