ATA
AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE CHORÓ

Aos 25 de Fevereiro de 2013, às 10:00h na Câmara Municipal, Rua
Coronel João Paracampos, s/n, Centro, foi realizada a Primeira Audiência
Pública sobre Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Choró.
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.
A audiência contou com a presença de 27 participantes, conforme lista
(Anexo 1) e convocatória (Anexo 2), propiciando o conhecimento à população
local do diagnóstico preliminar, 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: Sidney Cavalcante (Vice-Prefeito) e José Ribeiro (Secretário de
Infra-estrutura)
CÂMARA: Francisco José Vidal (Representante da Câmara)
CAGECE/SISAR: Maria Danielle R. Pontes e Leonardo Marques de Freitas
(Supervisores Técnicos)/ Márcia Farias (responsável Social)
APRECE: Luiz Pragmácio Telles Ferreira (Assessor Ambiental)
ARCE: Geraldo Basilio Sobrinho (Analista de Regulação)
CONSULTORIA CONVÊNIO APRECE-ARCE-CAGECE-SCIDADE:
Donato (Engenheira Civil/Empresa MS Tecnologia)

Karla

O Vice-Prefeito Sidney e o Vereador José Vidal falaram inicialmente,
agradecendo a todos a presença na audiência, citando as autoridades
presentes, ressaltando a importância de priorizar o saneamento, como saúde
preventiva.
O representante da Aprece Luiz Pragmácio agradeceu a presença de
todos, cuja participação irá contribuir para a construção do PMSB de Choró.
Desfeita a mesa, o representante Geraldo Basilio (ARCE) fez uma
apresentação na qual abordou o saneamento básico dentro das diretrizes da
Lei 11.445/2007.
Em seguida, Karla Donato, componente da equipe apoio técnico da
elaboração do PMSB de Choró, apresentou o diagnóstico preliminar, 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, os quais, em seguida foram debatidos
com os presentes, conforme a seguir.
 CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1. Foi criticado que algumas localidades/comunidades não estão alocadas no
distrito correto. A prefeitura, junto com as associações, sindicatos, etc. irá
rever as tabelas e corrigir possíveis enganos.
2. A Prefeitura ficou de verificar a existência de projetos de saneamento básico
no município para serem incluídos no diagnóstico.
 COMPONENTE ÁGUA:
A1. Verifica-se no diagnóstico a informação de 800.000 reais (Quadro 3.2) com
abastecimento de água, aproximadamente, que não possuem quantitativos
dos beneficiários. A prefeitura ficou de levantar quantos domicílios do
município receberam estes investimentos para incluí-los no cálculo dos
índices de cobertura e atendimento do município;
A2. A comunidade de Croatá possui um sistema que não foi concluído.
Segundo informado, a prefeitura enviou informações sobre o projeto. A
consultoria irá verificar e entrar em contato com a prefeitura para analisar a
situação;
A3. Existe rede nos distritos Maravilha e Monte Castelo, mas que funcionam
precariamente. Segundo informado, foram enviados dados sobre este
sistema. A consultoria irá verificar e entrar em contato com a prefeitura
para analisar a situação.
A4. Maravilha, Palestina e Barbada possuem adutoras precárias, que precisam
ser substituídas. Segundo informado, já tem projetos aprovados.
A5. Foi falado sobre a necessidade de manancial para fornecer água para os
sistemas instalados. A Prefeitura deverá informar quais sistemas precisam
de substituição de manancial para serem incluídos no diagnóstico;
A6. A Prefeitura ficou de verificar os sistemas do Projeto São José (Quadro 3.3)
e enviar as informações para a consultoria para serem incluídos no
diagnóstico, identificando que tipo de abastecimento de água foi implantado
(rede ou cisterna).
 COMPONENTE ESGOTO:
R1. Verifica-se no diagnóstico a informação de 1.500.000 reais (Quadro 3.2)
com esgotamento sanitário, aproximadamente, que não possuem

quantitativos dos beneficiários. A prefeitura ficou de levantar quantos
domicílios do município receberam estes investimentos para incluí-los no
cálculo dos índices de cobertura e atendimento do município;
R2. Foi citada a existência de um sistema de esgotamento sanitário, no qual
consta o símbolo da CAGECE, mas que a obra encontra-se inacabada. Foi
estabelecido que a Prefeitura e a CAGECE irão verificar conjuntamente a
situação atual e repassá-la para a consultoria;
R3. Segundo colocado, no distrito Sede não existem fossas sépticas, mas
fossas rudimentares. Fossas sépticas somente os executados pela
FUNASA (9 na sede);
R4. Foi verificado que a Prefeitura enviou informações sobre o saneamento
básico, porém os dados não foram incluídos no diagnóstico. A Consultoria
ficou de rever as informações e contatar a Prefeitura, se for o caso.
 COMPONENTE DRENAGEM:
D1. Existem domicílios ocupando áreas de risco de inundação na área da bacia
do açude. Estas famílias estão sendo remanejadas pelo Projeto Minha
Casa e Minha Vida. Pretende-se elaborar um projeto de urbanização da
área ribeirinha do açude. Estas informações de forma mais detalhada ficou
de ser enviada pela Prefeitura para serem incluídas no diagnóstico.
 COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS:
R1. A consultoria irá rever o diagnóstico.

O representante da ARCE informou a todos os presentes que o
documento apresentado será disponibilizado para consulta pública no site da
Aprece (www.aprece.org.br), para recebimentos de contribuições, críticas e/ou
sugestões durante 15 dias corridos, contados da data da audiência.
Em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 12:30 hs, pelo
Assessor da Prefeitura Evandro Arraes que agradeceu a todos. Sugeriu maior
participação de todos, pela importância do saneamento para o município.
Propôs-se que a equipe da prefeitura reúna-se para levantar todos os dados e
informações necessários para revisão do diagnóstico e enviá-los à consultoria
até dia 12 de março de 2013. As Fotos 1 a 4 mostram a Audiência Pública.

Foto 1 - Mesa de abertura

Foto 2 – Representante da prefeitura abre
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diagnóstico preliminar

Foto 4 – Debate

ANEXO 1 – LISTA DE PARTICIPANTES

ANEXO 2 – Divulgação da Audiência Pública

