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Audiência Presencial – LOA 2019                 

Descrição da Solicitação – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos  

 

 

RA Araçatuba 

 Não houve demandas 

 

RA Barretos 

 Não houve demandas 

 

RA Bauru 

 Construção de Emissário de esgoto - Bauru 
 

RA /RM Campinas 

 Retomada do Programa Água Limpa (saneamento básico e estações de 
tratamento) - Itirapina 

 Apoiar a parceria entre a RMS e o Consórcio de Bacias para desenvolvimento de 
estudos de licenciamento e financiamento visando regular o abastecimento de 
água 

 Expansão dos programas de água de reuso para fins industriais, bombeiros, etc 
 

 

RA Central 

 Aquisição de poço de abastecimento de água potável – Dobrada 

 Reforma e adequação da lagoa de Tratamento de Esgoto – Santa Lúcia 

 Perfuração de poço profundo para abastecimento de água do município de 
Santa Lúcia 

 Desassoreamento da Represa do Ribeirão das Cruzes – Araraquara 

 Perfuração de poço profundo para atender 06 (seis) bairros em Borborema 

 Recursos para manutenção da Rede Coletora de Esgotamento Sanitário da 
Estação de Tratamento de Esgoto – Tabatinga 
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 Recursos para obras de infraestrutura de macro e micro drenagem, construção 
de barragens de retenção e lagoas de contenção de águas pluviais - Matão 

 Recursos pra execução de Planejamento e Revisão do Plano de Saneamento 
Básico (abastecimento de água potável e esgotamento sanitário) – Matão 

 Recursos para execução de limpeza e drenagem das calhas dos córregos e rios, 
construção de galerias, estruturas e reservatórios de retenção de águas – 
Matão 

 Expansão no fornecimento de água – Dourado 

 Aquisição de caminhão pipa – Dobrada 

 Aquisição de um reservatório de chapa galvanizada de 100 mil litros d´agua, 

com fundação e projeto, painel para motor de recalque para abastecimento da 

Vila Morano – Dobrada 

 Aquisição de caminhão-pipa – Dourado  

 

RA Franca 

 Não houve demandas 

 

RA Itapeva 

 Expansão dos serviços de coleta de lixo – aterro sanitário – devido os baixos 
índices de atendimento regional 

 SABESP - Implantação de obras (já aprovadas em 2014) no Distrito Alto da 
Branca  

 Recursos para saneamento básico e resíduos sólidos visando atender a 
inquéritos oriundos do Ministério Público  
 

RA Marília 

 Expansão dos investimentos para saneamento básico e destinação do lixo 

 Implantação de Usina Regional para processamentos dos resíduos sólidos – 
Echaporã e Garça 

 Criação de aterro sanitário e adoção de tecnologias para resíduos sólidos - 
Palmital 

 

RA Presidente Prudente 

 Não houve demandas 
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RA Registro 

 Não houve demandas 

RA / RM Ribeirão Preto 

 Tratamento de esgotos nos municípios de Serrana, Jardinópolis , São Joaquim 
da Barra e Caconde  

 Finalização das obras da ETE em Serrana 

 Investimento em pesquisa de água subterrânea – Aquífero Guarany 
 

RA São José do Rio Preto 

 Construção de Lagoa de Tratamento para rede de esgoto – Bairro Nova 
Macaúbas - Mirassolândia 

 

RM Baixada Santista 

 Não houve demandas 

 

RM São Paulo 

 Construção de piscinão nas áreas Pirajuçara e Aricanduva 

 SABESP – Aumento da transparência das atividades e orçamento 

 SABESP – Melhoria no atendimento do fornecimento de água potável e de 
tratamento de esgoto – Mairiporã 

 Desassoreamento de córregos – Cajamar 

 Canalização aberta do Ribeirão dos Cristais – Cajamar 

 Saneamento ambiental – Macrodrenagem , controle e prevenção de 
inundações – CIMBAJU 

 Apoio a implantação de “Sistemas Isolados de Tratamento de Esgoto” – 
CIMBAJU 

 Construção e manutenção do Piscinão Jaboticabal – Tríplice Fronteira – São 
Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul - Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC 

 Limpeza e manutenção dos piscinões - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Implantação da Fiscalização Ambiental Integrada nas áreas de mananciais no 
Grande ABC - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 
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 Saneamento Ambiental – Ampliação dos sistemas de água e esgotos e de 
gestão de resíduos sólidos na região - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Investimentos para conservação e recuperação do Reservatório Billings - 
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 

RA/RM Sorocaba 

 SABESP – Recuperação da estrada - Sistema São Lourenço – Ituverava 

 Recursos para o término da ETE – Araçariguama 

 Modernização da Rede de Esgoto na área central da cidade – Cerqueira César 

 Conclusão das obras da ETE com o respectivo realinhamento de preços – 
Solicitação junto à Sec. Recursos Hídricos desde 2016 – Cerqueira César 

 Recursos para obras de saneamento básico – Guareí 

 Recursos para término das obras da ETE - Araçariguama 

 Construção de canalização aberta do Córrego dos Macacos – Araçariguama 

 Implantação do Programa Água é Vida II – Pilar do Sul 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Não houve demandas 

 

AU Jundiaí 

 Construção de polder – Rio Jundiaí – Bairros Jardim Tulipa e Novo Horizonte – 
Jundiaí 
 

AU Piracicaba 

 Construção de piscinão na Avenida Independência X 31 de março 
 


