
1 
 

Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
 

 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Recursos para financiamento para saneamento rural  

 Acesso à água potável 

 Maior investimento no potencial hídrico da região 

 

Região Administrativa de São José do Rio Preto  

 Expansão do Programa Água Limpa – regional 

 Recursos para infraestrutura para o término da Lagoa de Tratamento no Parque 
Industrial 

 Ampliação e desassoreamento da Lagoa de tratamento – José Bonifácio 

 

Região Administrativa Central  

 Substituição de 240 km de rede de água – São Carlos 

 Recursos para readequação da Estação de Tratamento de Água e Esgoto ( adequação 
de tubulação e limpeza das Lagoas de filtragem) – Boa Esperança do Sul 

 Obras de saneamento básico – Borborema 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Expansão das redes de saneamento básico 

 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto – Arealva 

 

Região Administrativa de Franca  

 Ampliação de recursos do FEHIDRO - regional  

 Expansão da rede de tratamento de esgotos, de poços artesianos e de drenagem 
urbana - regional  

 Construção de poços artesianos nos munícipios não atendidos pela SABESP. 

 Construção de poço profundo – São Joaquim da Barra 

 

 

Região Administrativa de Ribeirão Preto  

 Conservação dos recursos naturais da região – (projetos macros) 
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Região Administrativa de Sorocaba 

 Expansão das redes de saneamento básico - regional 

 Construção de uma ETE e construção de poço artesiano, através da Sabesp, na Vila 
Lino – São Roque  

 Construção de barragem da Represa de Bofete – (já conta com o projeto executivo) 

 

Região Administrativa de Registro 

 Recursos para saneamento básico rural - regional 

 Criação de programa de saneamento nas comunidades quilombolas 

 Melhorias no sistema de saneamento básico no Bairro Barro Branco – Programa Água 
Limpa – Cajati 

 Recursos para Cadastros, Base de Dados e Estudos , Levantamentos  

 Recursos para gerenciamento dos Recursos Hídricos 

 Recuperação dos corpos d´água 

 Conservação e proteção dos corpos d´água 

 Promoção do uso racional dos recursos hídricos 

 Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos  

 Capacitação técnica, educação ambiental e comunicação social  

 Recursos para o Programa Planejamento e administração de Recursos Hídricos  

 Recursos para o Programa Infraestrutura Hídrica de Saneamento e Combate às 
Enchentes 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Expansão nos programas de Saneamento Básico nos municípios da RMBS 

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Preservação das nascentes e do Rio Jundiaí. 

 Plano de Saneamento para o Aglomerado Urbano de Jundiai 

 Construção de micro barragens - Itupeva 

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Expansão dos programas de saneamento básico 

 Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto sanitário no bairro Núcleo Urbano 
Lageado – Portal dos Nobres –Ipeúna 



3 
 

 Construção de rede de esgotos sanitários no bairro Núcleo Urbano Lageado – Portal 
dos Nobres –Ipeúna 

 

Região Administrativa de Campinas 

 Construção de ETE no Distrito de Barrânia – Caconde 

 Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água – Caconde 

 Recursos para programas de saneamento – regional – Bacia Mogi Guaçu 

 Reforma na Estação de Tratamento de Água e na Rede de Distribuição - Tapiratiba 

 Tratamento de esgoto e infraestrutura sanitária regional 

 Obras contra enchentes – canalização do Córrego dos Cristais e obras 
complementares – Caconde 

 Construção de lago / reservatório de água no Parque dos Jequitibás III – Santa 
Gertrudes 

 Desassoreamento do Rio Atibaia – Atibaia 

 Necessidade de recursos e orientações técnicas para construção de Barragem Santa 
Marina  - Cordeirópolis 

 Ampliação e reestruturação do sistema de captação e distribuição de água e esgoto 
sanitário – Saltinho 

 Implantação do sistema SABESP no bairro Por do Sol (água portável e coleta de 
esgoto) - Mococa 

 

Região Metropolitana de Campinas 

 Obras contra enchentes e de drenagem urbana – Nova Odessa 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Ampliação dos investimentos em saneamento básico para garantir 100% de 
tratamento de esgoto, visando proteger o Rio Paraíba do Sul – regional 

 Obras de ligação das Represas de Jaguari (Bacia do Rio Paraíba do Sul) e Atibainha 
(Sistema Cantareira) 

 Investimentos para a recuperação do Rio Paraíba do Sul (desassoreamento, 
despoluição e recuperação da mata ciliar 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Limpeza e manutenção dos piscinões no Grande ABC 

 Construção e manutenção de oito novos piscinões na região do Grande ABC: 
Reservatório RM-19 (Piscinão Jaboticabal), na fronteira SP/SB do Campo/ SC do Sul; 
Reservatório RC-7 Pindorama, em SB do Campo; RM-13 Ribeirão dos Meninos, em SB 
do Campo; RC-8 Córrego Curral Grande, em SB do Campo; RC-13 Córrego Curral 
Grande, em SB do Campo; RC-11 Ribeirão dos Couros, em SB do Campo; RC-14 
Córrego Jurubatuba, em SB do Campo e Piscinão Miranda Daviz, em Mauá. 

 Plano Regional de Drenagem Urbana (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 
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 Implantação da Fiscalização Ambiental integrada nas áreas de Mananciais no Grande 

ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Ampliação dos sistemas de água e esgotos  - Saneamento Ambiental em mananciais 

de interesse regional/Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Investimento para conservação e recuperação do Reservatório Billings (Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC) 

 Ampliação do sistema de drenagem e aprimoramento do sistema de captação - 

regional 

 Retomada da adoção de alternativas de abastecimento de água para os municípios 

do Vale do Juqueri, previstos no Plano Metropolitano de Águas 1998/2000 (Caieiras, 

Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) 

 Conclusão da estação de Tratamento de Esgoto – Vargem Grande Paulista 

 Aumento de recursos para programas de Saneamento Básico - Juquitiba 

 Implantação de estações de tratamento e coleta de esgoto  – Juquitiba (somente 3% 

de esgoto tratado) 

 Maior investimento na área de saneamento – regional 

 Córrego Pirajuçara – Embu / Taboão – maior investimento no projeto  

 

 


