ATA
AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE ARARENDÁ
Aos 06 de Maio de 2013, às 14:30 h, no Auditório da Secretaria de
Educação do Município de Ararendá, na Secretaria de Educação na Rua
Henrique Soares, S/N - centro, foi realizada a Primeira Audiência Pública sobre
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Reriutaba. O evento
foi realizado visando o atendimento às disposições legais do art. 19 da Lei
11.445/07, inciso V, parágrafo 5°, bem como assegurar a ampla divulgação das
propostas e dos estudos que fundamentam a elaboração do Plano.
O evento contou com a presença de 35 participantes, conforme lista
(Anexo 1) e convocatória (Anexo 2), propiciando o conhecimento do
diagnóstico preliminar do plano à população do Município de Reriutaba, com
clara demonstração de seu objetivo e esclarecimento, de possíveis dúvidas por
parte dos interessados.
Estiveram presentes na audiência representantes dos poderes Executivo
e Legislativo do município, Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará – ARCE, Companhia de Água e Esgoto do
Estado do Ceará – CAGECE, Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE) e
Sociedade Civil.
PREFEITURA: Luís Freire Melo (Vice-Prefeito); Brenna Feitoza L. Dias
(Secretária de Saúde); Fábio (Secr. de Obras).
CAGECE: Hamilton Claudino Sales; Araújo
SISAR: Antônio Marcos Diogo Leitão
APRECE: Luiz Pragmácio Telles Ferreira (Assessor Ambiental);
ARCE: Alceu de Castro Galvão Junior (Coordenador );
CONSULTORIA CONVÊNIO APRECE-ARCE-CAGECE-SCIDADE: Marcos
Severo (Analista de Sistemas/Empresa MS Tecnologia);
Falaram em ordem seqüencial o Sr. Pragmácio Telles (APRECE) e o Sr.
Hamilton Claudino Sales (Gerente da CAGECE). Em seus discursos, após os
agradecimentos e saudações iniciais, lembraram da importância da audiência e
do interesse dos poderes locais em contribuir para a elaboração do plano, bem
como da participação da população. Citou-se a importância do Poder
Legislativo em aprovar por meio de lei municipal o planejamento. Foi também
destacado que a elaboração do PMSB ficou ao alcance do município com
população menor de 20.000 hab. pela cooperação de vários entes federados,
por meio do Convênio Aprece. Acentuou-se a necessidade de elaboração do
plano pela exigência da Lei 11.445/2007, pois, a partir de 2014, o município
não estará apto a receber recursos para saneamento básico. Segundo
comentou-se, a audiência ajudará o diagnóstico a traduzir a realidade do
município, pelas contribuições advindas da sociedade. Ressaltou-se que o
plano não pertence a uma administração, mas perpassará os próximos 20
anos.
A seguir, o representante da ARCE, Sr. Alceu Galvão, fez uma
apresentação na qual abordou o saneamento básico dentro das diretrizes da
Lei 11.445/2007.

Depois, a Sr. Marcos Severo, componente da equipe de apoio técnico da
elaboração do PMSB de Ararendá, apresentou o diagnóstico preliminar do
plano, a fim de possibilitar análise crítica do documento, bem como oferecer
aos interessados a oportunidade de encaminhar seus pleitos, opiniões e
sugestões relativas aos assuntos em questão. O diagnóstico apresentado
envolveu os quatros componentes do saneamento básico, cujas manifestações
sobre o teor do documento foram registradas, conforme a seguir.
1. COMPONENTE ÁGUA:
1.1. Foi discutido acerca do descrédito da população quanto aos
instrumentos de planejamento;
1.2. O representante do SISAR informou que na semana passada enviou
dados atualizados de Santo Antônio e que os mesmo devem estar
colocados no plano;
1.3. Foi enfatizado por parte do representante da ARCE a importância do
Plano de Saneamento como instrumento necessário para assinatura do
contrato de programa com a CAGECE;
1.4. O Gerente da CAGECE informou dos diversos estudos que estão
sendo realizados para a solução definitiva de abastecimento de água
de Ararendá, que ocorrerá somente a partir do médio prazo;
1.5. Foi informada a falta de informação para a população acerca da real
situação do abastecimento de água para o município, o que deixa a
população a mercê de boatos;
1.6. Foi informado que em breve o abastecimento do município poderá
entrar em colapso, haja vista que os 4 poços existentes estão com
vazão declinante. Para minimizar o problema, dois outros poços estão
sendo oferecidos a CAGECE por parte do município;
1.7. Foram informadas as ações da CAGECE na melhoria da infraestrutura
dos poços. O Gerente da CAGECE informou da necessidade de
preservação dos mananciais;
2. COMPONENTE ESGOTO:
2.1. Não houve manifestação sobre esta componente.
2.2. Foi informado pelo Sr. Vice-Prefeito que foi executado um projeto de
esgotamento sanitário financiando pela FUNASA que está inacabado e
não está funcionando.
3. COMPONENTE DRENAGEM:
3.1. Não houve manifestação sobre esta componente.

4. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS:
4.1. Foi informado que as informações sobre a coleta de resíduos estão
desatualizados e que, o município enviará os novos dados no prazo de
15 dias.
O representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu e
informou que o Diagnóstico do PMSB de Ararendá está disponibilizado para
consulta pública e recebimentos de contribuições, críticas e/ou sugestões,
durante 15 (quinze) dias da data desta audiência, no endereço da APRECE
(www.aprece.org.br). Durante a audiência foi lançada a campanha contra o
dengue pela Sra Brenna Feitoza L. Dias (Secretária de Saúde) do município.
Convocando para uma caminhada no dia 09/05 na qual a população vai ser
sensibilizada para a campanha.
Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 16:30 hs pelo Sr.
Luís Freire Melo (Vice-Prefeito) que citou diversos aspectos do abastecimento
e saneamento básico, agradeceu e solicitou a ajuda de todos para aprofundar o
diagnóstico.
As Fotos 1 a 4 mostram a Audiência Pública.

Foto 1 – Representante da APRECE

Foto 2 – Vice-prefeito de Ararendá

Foto 3 – Equipe técnica da Prefeitura

Foto 4 – Debate
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