
 
 

   
 

 

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 

Assunto: Diagnóstico Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Carnaubal-CE 

 

Data: 06 de dezembro de 2012, 14:50 hs 

Local: Prefeitura de Carnaubal - CE 

 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e doze, as 14:50 horas, no 

Auditório da Prefeitura Municipal de Carnaubal, teve início a Audiência Pública do 

Plano de Saneamento Básico do município de Carnaubal, com o escopo de 

apresentar os Diagnósticos Setoriais Integrantes do Plano de Saneamento Básico. 

Estavam presentes no auditório representantes: do Município de Carnaubal, Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE; Sistema 

Integrado de Saneamento Rural – SISAR; Companhia de Água e Esgoto do Estado 

do Ceará – CAGECE, Instituto Federal do Ceará e a Sociedade Civil, conforme lista 

de presença em anexo. Procedendo ao início dos trabalhos, a Sra. Mestre de 

Cerimônia, formou a mesa de abertura com representantes envolvidos na 

elaboração, entre os quais estavam a Sra. Camila Bezerra Rocha (Secretaria de 

Educação), Geraldo Basilio (ARCE), Cicinato Furtado L. Junior (CAGECE), Luiz 

Pragmácio Teles (APRECE), Waleska Martins Eloi (IFCE). Após a formação da mesa 

a mestre de cerimônia elucidou ao publico presente o que é um plano municipal de 

saneamento básico, e a seguir passou a palavra aos membros da mesa, os quais 

abordaram a importância do plano para o desenvolvimento do município, visando 

proporcionar um eficiente sistema de saneamento para a população. Falou-se 

também da necessidade de pensar no futuro do saneamento no que diz respeito em 

transformar os programas, projetos e ações abordados no Plano em investimentos. 

Salientou-se a importância da participação da Sociedade Civil para a elaboração e 

gestão do PMSB, bem como que a audiência estava ocorrendo em atendimento às 

disposições legais pertencente ao Art. 19 da Lei 11.445/07, inciso V, parágrafo 5°, e 

com vistas a assegurar a ampla divulgação das propostas e dos estudos que 

fundamentam a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Carnaubal – CE. Em seguida, passou a palavra a Sra. Waleska Martins Eloi, 

agrônoma e membro da equipe responsável pela elaboração do PMSB, a qual 

inicialmente falou sobre o objetivo da audiência (obter subsídios e informações 

adicionais para o aprimoramento dos diagnósticos: do sistema de abastecimento de 



 
 

   
 

 

água, do sistema de esgotamento sanitário, do sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos urbanos, e do sistema de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais integrantes do Plano de Saneamento Básico), da importância do controle 

social na elaboração do plano, e orientou-se a plateia quanto aos procedimentos a 

serem observados na audiência. Em seguida, se deu início a apresentação do 

PMSB-Carnaubal, onde foi definido o que é saneamento conforme Política Nacional 

de Saneamento Básico (Lei Federal no 23 11.445/2007) e contextualizou que esta 

política está baseada em um tripé: Plano de Saneamento Básico, Controle Social e 

Agência Reguladora. Apresentou as etapas de planejamento e deu inicio a 

apresentação dos diagnósticos setoriais. Destacou os principais problemas 

diagnosticados de cada um dos Sistemas: Sistema de Abastecimento de Água, 

Sistema de Esgotamento Sanitário Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluvial. 

Durante a apresentação do diagnóstico, o Sr. Cicinato Furtado (CAGECE) 

acrescentou informações referentes ao abastecimento de água do município, bem 

como informações sobre a grande reclamação da população da constante falta de 

água no município. Ainda foi acrescentada a informação da existência, no município, 

de localidades atendidas pelo SISAR. No tocante a esgotamento sanitário, ficou 

claro a inexistência do serviço pela CAGECE, sendo apenas através de fossas. 

Quando foi abordada a problemática dos resíduos sólidos, um membro da 

comunidade citou a existência de um projeto de coleta seletiva executada pela 

associação comunitária do bairro São Luiz, a informação será apurada para 

incorporação no diagnóstico, bem como também da existência de uma indústria de 

compostagem na localidade Baixa do Cedro. Encerrou a apresentação, as 

intervenções ocorridas foram no sentido de esclarecimentos pontuais a respeito da 

obtenção de dados para o diagnóstico, havendo apenas a solicitação de correção de 

um dos dados, o qual foi digitado erroneamente (nº de residências com 

abastecimento de água pela CAGECE), não ocorrendo manifestação contrária aos 

produtos apresentados. Ficando acordado de a prefeitura conferir os dados de 

saneamento (fossa séptica, rudimentares, sem banheiros), bem como de verificar a 

existência de projetos de drenagem não executados. Os presentes foram informados 

que o diagnóstico apresentado estará disponível, com maior detalhamento, no site 

da APRECE (www.aprece.org.br). Nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos a 

presença e a participação, dando por encerrados os trabalhos da Audiência Pública 

do Diagnóstico Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Carnaubal-

CE. Nas fotos em anexo apresentam-se momentos da Audiência Pública no 

município de Carnaubal. 



 
 

   
 

 

 

 

Figura 1. Momentos da Audiência Pública do Diagnóstico Preliminar do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Carnaubal-CE. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 
Figura 2. Lista de participantes. 

 


