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I AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE SALITRE 

 

Aos 25 de Abril de 2013, às 10:10 h, no Plenário da Câmara Municipal 
de Salitre, na Rua São Pedro, S/N, Centro, foi realizada a Primeira Audiência 
Pública sobre Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Salitre. 
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 85 participantes, conforme lista 
(Anexo 1) e convocatória (Anexo 2), propiciando o conhecimento do 
diagnóstico preliminar do plano à população do Município de Salitre, 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: Rondilson de Alencar Ribeiro (Prefeito) e Agenor Manoel 
Ribeiro (ex-Prefeito); 

CÂMARA: José Alderi Fialho (Presidente da Câmara)  

CAGECE/SISAR: 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. José Alderi Fialho (Presidente da 
Câmara), o Sr. Pragmácio Telles (APRECE), o Sr. Cincinato Furtado Leite 
Júnior (CAGECE), Francisca Sales Vieira (Vereadora), Francisco Carlos Costa 
(Vereador) e o Sr. Rondilson de Alencar Ribeiro (Prefeito). 

, o Sr. Agenor Manoel Ribeiro (ex-Prefeito), , e, representantes da 
APRECE e da CAGECE, respectivamente.  

Em seus discursos, após os agradecimentos e saudações iniciais, 
abordaram várias questões, dentre as quais, a necessidade de aprovação pelo 
Poder Legislativo do plano, destacando a importância da audiência e a forte 
presença dos vereadores, demonstrando o interesse dos poderes locais em 
contribuir para a elaboração do plano, juntamente com a participação da 
população também presente. Segundo dito, o plano será o eixo que dará 
encaminhamentos às necessidades de saneamento básico, cujo impacto 
acontecerá na saúde. 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. 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 aos munícipes e norteará a 
atuação em saneamento básico durante os próximos 20 anos. Foi lembrada a 
questão vivenciada pelo município na busca incessante e persistente de água 
para abastecimento. Houve entendimento unânime de que o plano deverá 
ajudar a resolver o problema de forma definitiva e que a população está 
conscientizada da necessidade do planejamento para o município lutar por 
recursos para o setor de saneamento básico. 

A seguir, o representante da ARCE, Sr. Geraldo Basilio, fez uma 
apresentação na qual abordou o saneamento básico, em conformidade com os 
princípios e diretrizes da Lei 11.445/2007. 

Depois, a Sra. Karla Donato, componente da equipe de apoio técnico da 
elaboração do PMSB de Salitre, 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 pela assembléia que a equipe de elaboração do plano do 
município será ampliada. A Prefeitura deverá enviar os nomes 
componentes da nova equipe para a Consultoria. 

1.2. Foi solicitado pela Consultoria o envio de informações sobre saúde mais 
recentes para dotar o plano de dados mais atuais sobre diarréia, 
dengue, etc. 

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. Foi solicitada pela Consultoria que a Prefeitura verifique a alocação das 
localidades nos distritos, conforme Mapa da Figura 4.1 do diagnóstico, e 
comunique as alterações, se for o caso. 

 

2. COMPONENTE ÁGUA: 

2.1. Foi informado que a localidade de Chapada do Alegre é pertencente ao 
distrito do Caldeirão. A Consultoria irá rever o diagnóstico. 

2.2. Foi solicitada pela Consultoria informações mais detalhadas dos 
demais sistemas das localidades do município, principalmente quanto 
aos números de domicílios totais, cobertos e atendidos, bem como 
demais necessidades. A Prefeitura deve enviar estas informações para 
revisão do diagnóstico como, por exemplo, o do sistema da localidade 
de Baixão. 

2.3. As zonas urbanas de Caldeirão e Lagoa dos Crioulos possuem 
sistemas derivados do sistema operado pela CAGECE, porém os 



mesmos encontram-se inoperantes por falta de manancial. Trata-se da 
mesma situação da Sede de Salitre. Esta rede deverá ser considerada 
no índice, mas exigindo a mesma solução de manancial do distrito 
Sede. 

2.4. Foi informado que a localidade de Baixio do Moco pertence ao 
município de Salitre, no distrito de Caldeirão e possui SISAR. A 
Consultoria irá considerar esta informação na revisão do diagnóstico. 

2.5. Foi informado que existem cisternas sendo instaladas no município, 
além das já contabilizadas no plano. A prefeitura deverá enviar 
informações sobre estas cisternas para a Consultoria, informando a 
quantidade por localidades beneficiadas. 

 

3. COMPONENTE ESGOTO: 

3.1. Segundo informado, as ligações suspensas do sistema de esgoto 
devem ser consideradas ativas, pois estão cadastradas como 
suspensas por não haver faturamento. A Consultoria irá rever o 
diagnóstico. 

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

 

4. COMPONENTE DRENAGEM: 

4.1. Segundo informado, não existem dados sobre o sistema de drenagem 
do município, mas tem problemas com áreas onde há dificuldade de 
drenagem quando chove. 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 no local. 

 

5. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

5.1. Foi comentado que os índices estão abaixo da realidade e que a 
Prefeitura irá enviar dados mais atualizados. 

O representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu e 
informou que o Diagnóstico do PMSB de Salitre está disponibilizado para 
consulta pública e recebimentos de contribuições, críticas e/ou sugestões, até o 
dia 10 de maio de 2013, no endereço da APRECE (www.aprece.org.br). Com 
isto, espera-se que o diagnóstico reflita a realidade do município.  

Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 12:55 hs pela 
Sra. Francisca Sales Vieira (Vereadora) e o Sr. José Alderi Fialho (Presidente 
da Câmara) que destacaram a integração e a cooperação da população na 
busca por soluções aos problemas do município, tanto em saneamento básico 
quanto a outras questões relativas ao meio ambiente. Finalizaram agradecendo 
e solicitando a ajuda de todos para aperfeiçoar o diagnóstico. 

 



As Fotos 1 a 4 mostram a Audiência Pública. 

 

 

Foto 1 - Mesa de abertura 
Foto 2 – Representante da Prefeitura  

 

 

Foto 3 – Apresentação do diagnóstico 
preliminar 

 

 

Foto 4 – Debate 

 



ANEXO 1 – LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



ANEXO 2 – Divulgação da Audiência Pública 

 


