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Plano de Saneamento de Poá vai custar cerca de R$ 100 mil  

(Delcimar Ferreira)

"É um documento complexo e, daí a necessidade de contratar técnicos" AUGUSTO DE JESUS SILVA, vereador

O Plano de Saneamento que dará condições à Prefeitura de Poá avaliar a renovação ou não do contrato com a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) não sairá por menos de R$ 100 mil.

Esta é a avaliação do assessor técnico de obras, Fernando Almeida Poyatos, integrante da Comissão Mista de 
Saneamento, formada por representantes do governo e da Câmara.

Para elaborar o estudo, a comissão recebeu diversas propostas orçamentárias de empresas especializadas. Uma delas, o 
Instituto Universidade-Empresa (Uniemp), da capital, já informou os custos para a elaboração deste projeto. Poyatos não
quis revelar os valores pelo fato de a negociação estar em andamento. O grupo procurou a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), que encaminhará uma planilha detalhada das características que o plano deve conter. "É um documento 
complexo e, daí, a necessidade de contratar técnicos especialistas no assunto", justifi ca o vereador Augusto de Jesus 

            Silva (PRB). Após a análi- se, os integrantes da comissão entregarão as propostas ao prefeito Francisco Pereira de Sousa
(PDT), o Testinha, que dará o aval para a contratação. A estimativa é de que a defi nição ocorra em duas semanas.

O contrato com a Sabesp existe desde 1977 e o atendimento está garantido até 31 de dezembro de 2010, conforme 
informou a Assessoria de Imprensa do órgão estatal. A companhia afi rma que negocia a renovação do acordo. 
Atualmente, a estatal investe R$ 1.021.622,00 na execução de 3,5 mil metros de redes coletoras e 526 novas ligações de 
esgotos, que benefi ciarão 2,1 mil pessoas. Além disso, a Sabesp aplicará mais R$ 8 milhões em obras de implantação 
do Interceptor ITI-15 e coletores Três Pontes, Tipoia e Pires, na Cidade Kemel.

Visitas
Na semana passada, o prefeito e alguns integrantes do grupo criado pela Câmara foram até o Serviço Municipal de 
Saneamento Ambiental (Semasa), em Santo André, região do Grande ABC. Eles conheceram a unidade de atendimento 
ao público e a Estação de Tratamento de Água (ETA). Observaram o sistema de esgotamento, além da área de proteção e
recuperação das mananciais. A próxima visita será em Limeira, mas não há data prevista para isto.

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes deve entrar no cronograma


