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I AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE PENAFORTE 

 

Aos 23 de Abril de 2013, às 09:45 h, no Plenário da Câmara Municipal 
de Penaforte, na Praça Querubina Bringel, S/N, Centro, foi realizada a Primeira 
Audiência Pública sobre Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Penaforte. 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 55 participantes, conforme lista 
(Anexo 1) e convocatória (Anexo 2), propiciando o conhecimento do 
diagnóstico preliminar do plano à população do Município de Penaforte, 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: Luiz Fernandes Bezerra Filho (Prefeito); 

CÂMARA: Lecianda Lucena (Presidenta da Câmara)  

CAGECE/SISAR: Rivelino Cardoso Xavier Teles (Técnico em Saneamento) e 
Cincinato Furtado Leite Júnior (Economista); 

APRECE: Luiz Pragmácio Telles Ferreira (Assessor Ambiental); 

ARCE: Geraldo Basilio Sobrinho (Analista de Regulação); 

CONSULTORIA CONVÊNIO APRECE-ARCE-CAGECE-SCIDADE: Karla 
Donato (Engenheira Civil/Empresa MS Tecnologia); 

Falaram em ordem seqüencial o Sr. Luiz Fernandes Bezerra Filho 
(Prefeito), o Sr. Aprece Pragmácio Telles, representante da APRECE e da 
CAGECE, Sr. Rivelino Cardoso Xavier Teles. Em seus discursos, após os 
agradecimentos e saudações iniciais, lembraram da necessidade 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. Sendo destacada a problemática 
das obras de esgotos, cujas redes foram executadas, mas não foi feito o 
tratamento. Segundo informado, a obra foi transferida para execução pela 
CAGECE, a qual está envidando esforços para que o projeto seja concluído. 
Foi também destacado que a elaboração do PMSB ficou ao alcance do 
município em função da cooperação de vários entes federados, por meio do 
convênio Aprece. Ressaltou-se a inegável contribuição do saneamento para a 
saúde que se traduz em economia na área da saúde, sobrando recursos para 
serem investidos em outras ações. Lembrou-se que os serviços têm melhorado 
em função da cobrança da população e de seus representantes. Foi dito que a 
cooperação entre os entes federados deve continuar para se buscar recursos 
para o setor.  

 



A seguir, o representante da ARCE, Sr. Geraldo Basilio, fez uma 
apresentação na qual abordou o saneamento básico dentro das diretrizes da 
Lei 11.445/2007. 

Depois, a Sra. Karla Donato, componente da equipe de apoio técnico da 
elaboração do PMSB de Penaforte, 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, que foram debatidos 
em sequência com os presentes, conforme a seguir. 

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1.1. Foi decidido que o funcionário da Prefeitura, Sr. Elan Robson 
Dantas Leal, irá compor a equipe da Prefeitura responsável pela 
elaboração de PMSB de Penaforte. 

1.2. Foi apresentado um mapa do município atualizado, o qual a 
Prefeitura deverá enviar à Consultoria para substituir o existente 
no diagnóstico. 

1.3. A Consultoria comentou que não foram enviadas fotos de 
saneamento básico do município dos quatro componentes: 
abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário e 
resíduos sólidos. A Prefeitura deverá enviar fotos para ilustrar os 
problemas apontados pelo diagnóstico.  

1.4. A Consultoria solicitou que a Prefeitura envie os seguintes 
documentos: PPA, Plano Diretor (se existente), Lei Orgânica, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros. 

 

2. COMPONENTE ÁGUA: 

2.1. Foi solicitada pela Consultoria informações mais detalhadas dos 
demais sistemas das localidades do município, principalmente 
quanto aos números de domicílios totais, cobertos e atendidos.  

2.2. Segundo informado, as localidades de Floresta e Baixio do Vieira 
ficam em Jardim e em Jati, respectivamente. Isto será 
considerado pela Consultoria na revisão do diagnóstico. 

2.3. Houve dificuldade de separar o que é urbano e rural no distrito 
Juá. Foi informado, por exemplo, que o Sítio Juá deve ser 
considerado como zona urbana do distrito Juá.  Da mesma forma 
que no distrito Juá, a zona urbana do distrito Santo André é 
composta pela área do Sítio Santo André. A Prefeitura ficou de 
enviar dados mais detalhados sobre os sistemas e sua 
localização, se zona urbana ou rural. 

2.4. Jurema, segundo informado, possui apenas cisternas. A 
Consultoria levará em consideração esta informação no 
diagnóstico. 



2.5. O Sítio Baixa da Vara possui sistema, mas o mesmo não possui 
pressão suficiente para abastecer. Foi comentada pela 
Consultoria a falta de informação sobre a qualidade dos sistemas 
existentes no município não operados pela CAGECE. A Prefeitura 
deverá enviar informações mais detalhadas sobre a situação de 
infraestrutura destes sistemas. 

 

 

3. COMPONENTE ESGOTO: 

3.1. Segundo informado, o solo da sede de Penaforte não comporta 
solução de destinação dos esgotos por fossa séptica e sumidouro, pois 
a taxa de absorção é baixa. Isto deverá ser considerado pela 
Consultoria para as soluções para o esgotamento sanitário na área. 

3.2. Segundo informado pelo Censo/2010, existe uma rede de esgoto, 
porém foi dito que estas redes não possuem nenhum tratamento. Esta 
rede de esgoto foi considerada inadequada e não será considerada no 
cálculo dos índices de cobertura e atendimento. A consultoria deverá 
considerar esta informação na revisão do diagnóstico. Também a este 
respeito, foi informado que a CAGECE assumiu o compromisso de 
executar o sistema de esgotamento sanitário do município. A CAGECE 
deverá enviar informações detalhadas sobre este sistema. 

3.3. Foi informado que existem módulos FUNASA construídos no município, 
porém esta informação não consta do diagnóstico. A Prefeitura deverá 
enviar esta informação para ser inserida no diagnóstico. 

3.4. Foi informado que alguns banheiros instalados não são utilizados pelos 
moradores. Concluiu-se que há necessidade de se envidar esforços na 
conscientização e sensibilização destas pessoas. A Consultoria incluirá 
ações neste sentido no plano.  

 

 

4. COMPONENTE DRENAGEM: 

4.1. Conforme comentado, existe ocupação de áreas ribeirinhas que 
vem sofrendo inundação. A Prefeitura deverá enviar informações 
mais detalhadas sobre o assunto para serem incluídas no 
diagnóstico e, assim, poderem ser previstas ações para 
solucionar os problemas de inundações das residências 
construídas no local. 

 

5. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

5.1. Segundo informado, o distrito de Santo André já possui coleta e 
que a área de cobertura da Sede foi ampliada recentemente, 
tendo em vista a inclusão de novas áreas pavimentadas. A 
Prefeitura deverá enviar dados atualizados sobre os serviços de 
resíduos sólidos prestados pela Prefeitura para revisão do 
diagnóstico. 



5.2. Foi informado que os resíduos de saúde são coletados por uma 
empresa particular e incinerados. A Prefeitura deverá enviar 
informações mais detalhadas sobre este serviço para serem 
incluídas no diagnóstico. 

 

O representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu e 
informou que o Diagnóstico do PMSB de Penaforte apresentado está 
disponibilizado para consulta pública e recebimentos de contribuições, críticas 
e/ou sugestões, até o dia 08 de maio de 2013, no endereço da APRECE 
(www.aprece.org.br).  

Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 12:00 hs pela Sr. 
Engo. João Bosco (representante da Prefeitura) que agradeceu a todos. 

As Fotos 1 a 4 mostram a Audiência Pública. 

 

 

Foto 1 - Mesa de abertura 

 

Foto 2 – Representante da ARCE  

 

 

Foto 3 – Apresentação do diagnóstico 
preliminar 

 

 

Foto 4 – Debate 

 



ANEXO 1 – LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ANEXO 2 – Divulgação da Audiência Pública 

 

 


