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AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE RERIUTABA 

 

Aos 06 de Maio de 2013, às 9:0 h, no Plenário da Câmara Municipal de 
Reriutaba, na Av. Santo Antônio 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 40 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: Francisco José Cavalcante Lima Melo  (Secretário de Saúde), 
Nairla Braga Soares (Secretária do Meio Ambiente) Marcílio Lima Passos 
(Representante da Sec de Infra-estrutura) Djane Castro(Sec. De Esportes e 
Juventude); 

CAGECE/SISAR: Luiz Alberto Siqueira Campos (Gerente da Unidade de 
Negócios da Ibiapaba) e Araújo 

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. Franzé (Secretário de Saúde), 
representando o prefeito Galeno Taumaturgo, o Sr. Pragmácio Telles 
(APRECE) e o Sr. Luiz Alberto (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 Reriutaba, 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 f 

oram registradas, conforme a seguir. 

 

1. COMPONENTE ÁGUA: 

1.1. Foram reportados problemas de qualidade na água distribuída pela 
CAGECE além da falta de continuidade. Ademais, isto induz a 
comportamentos dos usuários que estimulam a proliferação do dengue; 

1.2. Também em função das constantes paralizações na adutora, o 
excesso de cloro posto na água aduzida, tem dificultado o controle 
biológico do dengue. Segundo o secretário de saúde, o índice de 
infestação do dengue chega a 4.25%; 

1.3. O Secretário de Saúde reportou aumento de 100% nos casos de 
diarreias se comparados os quadrimestres jan-abr./2012 e 2013, 
associados a qualidade de água, sob suas diversas formas (pipa, 
cisterna, CAGECE); 

1.4. Foi informado que o número de amostras coletadas para o controle de 
qualidade da água pela CAGECE esta sendo inferior ao determinado 
pela Portaria do MS; 

1.5. Foi informado dos constantes problemas apresentados pela adutora 
Varjota-Reriutaba, associados a problemas construtivos. A CAGECE 
informou que irá colocar ventosas na adutora, entretanto, as medidas 
irão minimizar definitivamente os problemas; 

1.6.  Foi informando que o número de cisternas é superior ao informado, 
próximo a 350 unidades. Ademais, há cerca de 400 cisternas sendo 
construídas. 

1.7. Ficou combinada a formação de uma comissão para análise do 
diagnóstico com o prazo de 15 dias para informar as contribuições para 
serem incluídas no PMSB, tendo o Gerente Regional da CAGECE se a 
participar da referida comissão, também colocando seus telefones à 
disposição dos presentes comprometido (TIM – (088)9968.5852, OI – 
(085)8897.8200 – CLARO – (088)9464.7767); Esta comissão será 
formada por: Marcos José de Andrade/Marcílio Lima Passos( 
Sec.Infra_estrutura) Ronaldo Pereira (Sec. meio ambiente) Teolinda 



Maria Braga (escolas estaduais), Hugo Lopes Galvão(Superviso de 
Endemias) Marcos Stanley Cavalcante (sec Saúde) – Helena Júlia de 
Abreu Feitosa(Sec. Desenvolvimento Social)  

1.8. Foram informadas as duas modalidades do programa de cisternas de 
placas, sendo um de responsabilidade da SDA (Governo Estadual) e 
outro sobre responsabilidade da Articulação do Semi-Árido (ASA), com 
apoio do MDS (Governo Federal); 

 

 

2. COMPONENTE ESGOTO: 

2.1. Não houve manifestação sobre esta componente. 

2.2. Foi informado que existe uma rede de esgoto construída, com 
canalização existente (enterrada), porém que não há administração e 
possivelmente não está sendo utilizada.  

 

 

3. COMPONENTE DRENAGEM: 

3.1. Foi informado que houve uma enchente na semana passada em uma 
área da sede do município. A comissão formada dará dados mais 
atualizados sobre drenagem; 

 

 

4. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

4.1. Já há um projeto para implantação da coleta seletiva havendo 
necessidade de captação de recursos financeiros.A comissão formada 
informará detalhadamente este projeto; 

 

 

O representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu e 
informou que o Diagnóstico do PMSB de Reriutaba 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).  

Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 11:00 hs pela Sr. 
Franzé (Secretário de Saúde) que 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 – Representante da prefeitura abre a 
Audiência 

 

Foto 3 – Apresentação do diagnóstico 
preliminar 

 

Foto 4 – Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 – LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 



 



 



ANEXO 2 – Divulgação da Audiência Pública 

 



 


