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Prefeito de Ilhabela cobra e presidente da
Sabesp promete reduzir para seis anos o
plano de investimento na cidade

Postado em: 20/10/2017
O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, acompanhado de secretários municipais, esteve em São Paulo
nesta quinta-feira (19), em reunião na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo), para cobrar do presidente, Jerson Kelman, mais agilidade na execução dos projetos de
saneamento na cidade e atenção especial ao abastecimento de água nos feriados e temporada de verão.
O presidente da concessionária se comprometeu a reduzir de trinta para seis anos o plano de investimento
em saneamento básico.
Diante da cobrança do prefeito, o presidente assumiu o compromisso de reduzir o plano de investimentos
da Sabesp para seis anos, prazo que a administração municipal quer universalizar o atendimento à
população. O prefeito redobrou os investimentos da empresa e reiterou que o município pretende investir
esse ano R$ 27 milhões e mais de R$ 160 milhões no aumento da cobertura de água e esgoto,
investimento previsto nas peças orçamentárias da prefeitura.
Além de conquistar o compromisso da redução do prazo do plano de investimentos, Márcio Tenório
recebeu resposta positiva aos outros itens reivindicados. O presidente determinou a ampliação do plano
de mídia de conscientização sobre o consumo correto da água; prometeu a atenção especial para os
feriados e temporada e também agendou reunião para os quatro prefeitos do Litoral Norte, no dia 30 de
outubro. Nesse último item, o prefeito requisitou a reunião após receber solicitação dos outros três prefeitos
da região para apresentar as reclamações dos municípios com relação à qualidade dos serviços prestados
nas cidades.
O plano de investimentos da Sabesp previa um aporte de R$ 128 milhões em Ilhabela, durante 30 anos.
Antes de aceitar reduzir o prazo para seis anos, o presidente da companhia, subordinada ao governo do
Estado, ouviu as reclamações do prefeito e dos secretários municipais. Também foi informado que ainda
esse ano Ilhabela empenhará R$ 27 milhões em uma Estação de Tratamento de Esgoto no bairro
Itaquanduba e que o orçamento de 2018 prevê R$ 40 milhões, um pouco mais que esses números de
2019 a 2021. O município também destinará 10% do valor dos royalties ao saneamento básico.
"Estamos fazendo a nossa parte, queremos universalizar o saneamento no município e esperamos contar
com a redução do prazo do plano de investimentos da empresa", destacou o prefeito Márcio Tenório, que
pela manhã da quinta-feira participou da reunião do CBH-LN (Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral
Norte)
Além do prefeito, participaram da reunião na Sabesp: Mauro de Oliveira (Secretário de Meio Ambiente),
Osvaldo Julião (Administração), Luiz Paladino (Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras), Vinícius
Julião (Advocacia Geral do Município), e os diretores a Sabesp José Bosco Fernandes (Regional do Litoral
Norte), Luiz Paulo de Almeida (Diretor de Sistemas Regionais) e Marcos Monti (Assessor da Presidência).

