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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:07 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am
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Julio Cesar Teixeira

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Ter Jan 07, 2014 10:27 am

V

Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:14 pm

Prezado moderador,
A meta de progresso, de 2018, de tratamento de 85% do esgoto coletado no município, tendo em
vista a atual cobertura de apenas 9%, parece-me uma meta pouco factível. Fica, então, a sugestão
da revisão das metas de progresso propostas para o indicador tratamento dos esgotos coletados.
Metas pouco factíveis podem, no momento da primeiro avaliação quadrienal, desacreditar o
planejamento.
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moderador

Re: Debate:
por moderador » Qui Jan 09, 2014 1:51 pm

Júlio Teixeira, abaixo apresento as considerações da Cesama a respeito de seu comentário:

V

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am

"A ação 301 prevê a captação de recursos e execução das respectivas obras de tratamento de
esgoto no período 2014 a 2017.
Esta ação já está em andamento deste 2013 e os recursos da Fase 2 já foram obtidos junto ao PAC 2
e estão em fase final de análise pela CAIXA. Portanto, é perfeitamente factível atingir, em termos de
infraestrutura instalada (ETE's, coletores e interceptores e elevatórias) este patamar de tratamento
em 5 anos. Existe a variável de difícil mensuração relativa à separação de redes mistas, que impacta
diretamente no volume de esgoto conduzido às estações. Porém, neste período, também estará em
andamento o programa "caça-esgoto" que irá atacar especificamente este problema.
Aproveitamos a oportunidade para convidar o Prof. Júlio Teixeira para uma visita à Cesama para se
inteirar mais profundamente sobre o assunto. Nos disponibilizamos também para agendarmos uma
apresentação, por parte da Cesama, aos alunos da Faculdade de Engenharia sobre o Programa Eixo
Paraibuna, Contato. Eng.º Mário Porto."
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