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AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE TURURU 

 

Aos 22 de Março de 2013, às 09:45 h no CRAS, à Rua Joana Pires, s/n, 
Centro, foi realizada a Primeira Audiência Pública sobre Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Município de Tururu. 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 66 participantes, conforme lista 
(Anexo 1) e convocatória (Anexo 2), propiciando o conhecimento do 
diagnóstico preliminar do plano à população do Município de Tururu, 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: Raimundo Nonato Barroso Bonfim (Prefeito), Francisca Hilzete 
Batista Bonfim (Primeira Dama e Secretária de Educação), Arlando Patrício de 
Freitas (Secretário de Cultura e Meio Ambiente) e João Eudes Barbosa Faria 
(Secretário de Esporte e Juventude); 

CÂMARA: Carlos Serpa Menezes Barroso (Presidente da Câmara) 

CAGECE/SISAR: Cincinato Furtado e Maria Danielle R. Pontes (Área 
Admistrativa); 

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); 

IGREJA: Pe. José Raimundo 

Falaram em ordem seqüencial o Prefeito, Sr. Raimundo Nonato, o 
representante da Aprece, Sr. Aprece Pragmácio Telles, o representante da 
Igreja, Pe. José Raimundo, a representante da Cagece, Sra. Maria Danielle, o 
Presidente da Câmara, Sr. Carlos Serpa e a Primeira Dama, Sra. Francisca 
Hilzete. Os temas abordados em seus discursos abordaram sobre a 
responsabilidade em fazer o plano, inclusive, o de resíduos sólidos, cuja falta já 
estava dificultando o acesso aos recursos. Foi citado que este é o caso, 
também, do plano de saneamento básico, cuja exigência para se conseguir 
recursos iniciará em 2014. Foi ressaltado que a administração municipal não 
resolve sozinha todos os problemas, mas com a participação de toda a 
população. Portanto, a oportunidade de fazer um plano participativo não deve 
ser desperdiçada. Foi dito que é preciso que se tenha mais atenção ao meio 
ambiente de Tururu, citando o caso de aterramento de sua principal lagoa e 
poluição do Rio Mundaú. Foi citada a estiagem avassaladora e suas 
consequências, alertando-se para a necessidade de todos economizarem 



água. Porém, ressaltou-se que a audiência era apenas a primeira etapa da 
elaboração do plano, pois uma vez concluído o município deverá ir atrás dos 
recursos para sua implementação. Um aspecto destacado foi que há 
necessidade de executar trabalhos de conscientização e sensibilização de 
todos para as questões relativas ao saneamento como um todo, para garantia 
de que o desenvolvimento ocorra de forma sustentável. Para isto foi 
conclamado a participação de todos, em especial, das entidades 
representativas da sociedade. 

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 Srta. Karla Donato, componente da equipe apoio técnico da 
elaboração do PMSB de Tururu, 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 reclamado sobre o número de funcionários da CAGECE, 
considerado insuficiente. A Cagece deverá verificar esta questão e 
responder à Prefeitura sobre esta demanda.  

1.2. Foi citada a influência do Porto de Pecém no crescimento 
populacional de Tururu. A consultoria explicou que este aspecto será 
levado em consideração para decisão dos futuros projetos. 

 

2. COMPONENTE ÁGUA: 

2.1. A consultoria citou que há uma divergência muito grande entre os 
dados fornecidos pela CAGECE e os do Censo/2010. Esta 
divergência deverá ser avaliada pela Consultoria junto com os 
técnicos da CAGECE e revisto o diagnóstico, se for o caso. 

2.2. Foi informado que as localidades de Batatas, Cacimba e Seridó são 
localidade de Cemoaba e não da Sede como foi apresentado. A 
Consultoria irá rever os dados. 

2.3. Segundo alertado pelo representante do Sisar, as localidades de 
Cacimbas, Seridó, Roncador e Paraguai pertencem a um único 
sistema. A Consultoria irá revisar o diagnóstico, considerando esta 
informação.  

2.4. A lista de localidades apresentada da zona rural foi contestada, pois 
algumas localidades não são do distrito Sede. A Prefeitura deverá 
rever a lista, atualizar e enviar à Consultoria para revisão do 
diagnóstico. 

2.5. Foi informado que existe um sistema instalado na localidade de 
Conceição. A Prefeitura irá enviar os dados deste sistema para a 
Consultoria incluí-lo no diagnóstico. 



2.6. Foi informado que no Distrito de São Pedro do Gavião existe Sisar 
que não consta no diagnóstico. O representante do Sisar ficou de 
enviar os dados deste sistema para a Consultoria. 

2.7. Ao final, a Prefeitura ficou de enviar todas as localidades que 
possuem sistemas e os que estão sendo instalados para a 
Consultoria, informando o número de domicílios beneficiados. 

2.8. Foi esclarecido pela Consultoria que com as alterações a serem 
inseridas no diagnóstico, os índices de cobertura e atendimento 
sofrerão alterações nos valores. 

 

 

3. COMPONENTE ESGOTO: 

3.1. Foi observado que existem sistemas individualizados tipo módulos 
Funasa, mas que não foi contemplado no diagnóstico. A Prefeitura 
ficou de enviar dados atualizados sobre os módulos Funasa para a 
Consultoria. 

3.2. A Consultoria alertou que o número de domicílios sem banheiros foi 
obtido no Censo/2010 e solicitou que a Prefeitura fizesse uma 
verificação do valor apresentado, enviando novo número, se for o caso, 
para a Consultoria atualizar a informação do diagnóstico. 

3.3. Foi apresentado que o distrito de Cemoaba não possui esgotamento 
sanitário. Comentou-se que esta situação polui diretamente o rio 
Mundaú, uma vez que o distrito é vizinho ao rio, além da localização da 
captação de água da CAGECE que fica próxima. Foi decidido que a  
Consultoria deverá levar em conta este fato na elaboração do 
prognóstico, priorizando o esgotamento desta localidade. 

3.4. Em Conceição, segundo informado, foram executados 82 banheiros 
com módulos Funasa, mas que não haviam sido informados à 
Consultoria. A Prefeitura irá enviar todas as informações a respeito dos 
banheiros tipo Funasa, indicando as quantidades e os locais de 
instalação dos mesmos. 

 

 

4. COMPONENTE DRENAGEM: 

4.1. Não houve manifestações sobre o diagnóstico deste componente. 

 

5. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

5.1. A Consultoria apresentou dados de domicílios atendidos com serviços 
de RS do Censo/2010, porém foi dito que os valores estão abaixo da 
realidade. A Prefeitura deverá enviar os dados atualizados para 
serem incluídos no diagnóstico. 

5.2. Ao final, foi solicitado que a Prefeitura envie à Consultoria o PGIRS de 
Tururu, para incorporá-lo ao diagnóstico. 



 

Ao final, o representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu 
e informou a todos os presentes que o Diagnóstico do PMSB de Tururu 
apresentado será disponibilizado para consulta pública e recebimentos de 
contribuições, críticas e/ou sugestões, até o dia 07 de abril de 2013, no 
endereço da APRECE (www.aprece.org.br). 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 antes do encerramento do 
prazo de 15 dias. Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 12:05 
hs pelo Sr. Raimundo Nonato (Prefeito) que agradeceu a todos. As Fotos 1 a 4 
mostram a Audiência Pública.   

 

 

Foto 1 - Mesa de abertura 

 

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 

 


