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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

CARMO / PIABANHA 

 Aos 17 de Dezembro de 2014, às 14:00 horas, no Centro Cultural de Carmo, 

localizado na Praça Princesa Isabel, 92 - Centro, foi realizada Audiência Pública para 

apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 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 64 participantes, conforme lista de presença 

(Anexo 1), propiciando o conhecimento do Plano Municipal à população de Carmo, com 

clara demonstração de seus objetivos, além de esclarecimentos de dúvidas por parte dos 

interessados. 

Estiveram presentes na audiência representantes dos Poderes Executivo e Legislativo 

do município, sociedade civil entre outros, a seguir listados: 

 

Prefeitura: César Ladeira (prefeito), Oséia Ramos (secretário de fazenda), Pedro Elísio 

Carvalho (secretário de obras), Leila Moreira (secretária de Meio Ambiente), Adriano Ladeira 

Fernandes (secretário de serviços públicos), José Maria Reguine (chefe da vigilância 

sanitária).  

Câmara Municipal: Francisco Carlos Ribeiro (presidente da câmara municipal);  

Sociedade Civil: ONG Pró Azul 

Consórcio Encibra / Paralela I: Sandra Motta, Lívia Macedo Duarte Rangel, Felipe Aranha, 

Gabriele Lennertz e Johnny Landerson. 

Falaram em ordem sequencial, o Sr. Oséia Ramos (Secretário de Fazenda), a Sra. 

Leia Moreira (Secretária de Meio Ambiente), o Sr. Adriano Ladeira Fernandes (Secretário de 

Serviços Públicos), a Engª Sandra Motta (Representante do Consórcio ENCIBRA / Paralela 

I) e o Sr. Francisco Carlos Ribeiro (Presidente da Câmara Municipal). 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 
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participação da população. Citou-se a importância do Poder Legislativo em acompanhar a 

implantação do PMSB. Foi também destacado que a elaboração do PMSB contou com a 

cooperação do município, Estado e Agência de Bacias, por meio de Convênio, resultado de 

uma parceria para aplicação de recursos da cobrança dos recursos hídricos e do Fundo 

Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano para melhoria do 

saneamento em todo Estado do Rio de Janeiro. Acentuou-se a necessidade de elaboração 

do plano pela exigência da Lei 11.445/2007, condição esta para recebimento de recursos 

federais para saneamento básico. Ressaltou-se que o plano não pertence a uma 

administração, mas ao município e perpassará os próximos 20 anos. 

A seguir, a representante do Consórcio Encibra/ Paralela I, Engª Sandra Motta, 

apresentou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Carmo, 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 Plano apresentado 

envolveu 3 (três) componentes do saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) e seus arranjos 

institucionais, além da viabilidade econômico-financeira.  

Após a apresentação, o Prefeito Sr. César Ladeira agradeceu a participação da 

população presente, dos responsáveis pelo plano, comentou da importância do mesmo e 

dos benefícios que trará a população de Carmo.  

Em seguida, foi aberta a palavra ao público presente a fim de possibilitar 

manifestações sobre o teor do documento. 

 

1. ASPECTOS GERAIS: 

1.1. Foi abordada a preocupação quanto ao uso e ocupação do solo e da dificuldade de 

se planejar o saneamento básico sem uma Lei que defina o uso do solo. 

Foi esclarecido pelo Secretário de Obras que foi feito um termo de cooperação com o 

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA para elaboração de um plano 

de desenvolvimento territorial, que já se encontra em fase de execução e que tratará 

da organização do crescimento da cidade e da ocupação do solo no município de 

Carmo. Também foi informado que o código de obras do município está sendo 

atualizado. 
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2. COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

2.1. Alguns dos presentes demonstraram a preocupação com a escassez de água no 

município e com a capacidade dos mananciais atuais para abastecimento da cidade. 

Foi informado também, pelo Secretário de Serviços Públicos, que estavam sendo 

utilizados mananciais alternativos para complementação ao atendimento. 

Foi esclarecido pelo Consórcio Encibra- Paralela I que o PMSB prevê um estudo de 

capacidade dos mananciais existentes (inclusive os que estão sendo utilizados 

apenas no momento de escassez), e que inclui também a busca de novos 

mananciais. 

 

2.2. Foi questionada a possibilidade do bairro de Influência ficar sem abastecimento, em 

função da redução do valor mensal pago a COPASA. 

Foi informado pela Prefeitura que existe uma liminar permitindo o pagamento 

reduzido e há também o acompanhamento do Ministério Público a esta questão. 

Adicionalmente, foi esclarecido que em breve o bairro passará a ser abastecido por 

poço e que a compra de um filtro para este equipamento já foi licitada. 

 

3. COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

3.1. Foi manifestada a preocupação com o serviço de esgotamento sanitário, 

especificamente em relação ao tratamento dos esgotos, por tratar-se de uma questão 

de saúde pública. 

 

4. COMPONENTE INSTITUCIONAL: 

4.1. Foi manifestada a duvida sobre quem irá fazer a administração dos serviços de água 

esgoto do município. 

Foi esclarecido que o Plano apresentou 3 modelos de prestação de serviços, ficando 

a definição do modelo a ser adotado para decisão posterior da Prefeitura.  

 

4.2. Foi manifestada a preocupação com a possibilidade de implantação de tarifas 

abusivas e sobre a possibilidade da utilização dos recursos gerados na cobrança dos 

serviços em outro serviços diferentes do saneamento. 
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Quanto a isso, foi esclarecido que a Lei 11.445/2007 prevê a sustentabilidade dos 

serviços e a modicidade tarifária, e que as tarifas, serão objeto de regulação. 

 

Após realizados os esclarecimentos, a Engª. Sandra Motta, agradeceu a presença e a 

participação de todos, e informou que a versão preliminar do PMSB de Carmo está 

disponibilizado para consulta pública e recebimentos de contribuições, críticas e/ou 

sugestões, durante 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, no seguinte endereço 

eletrônico do Plano:(prsb-baciapiabanha.blogspot.com.br). 

Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 17:30 hs, com agradecimento 

da participação dos presentes. 

Complementam essa ata, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Relatório Fotográfico – Audiência Pública; 

ANEXO II - Lista de Presença; 

ANEXO III – Convite para divulgação da Audiência Pública; e 

ANEXO IV – Jornal Informativo. 
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ANEXO I - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Foto 1 - População chegando a audiência pública. 

 

Foto 2 – Composição da mesa. 

 

Foto 3 - Participação Popular. 

 

Foto 4 - Participação Popular. 

 

Foto 5 - Prefeito César Ladeira em sua fala. 

 

 

Foto 3 – Secretário de Serviços Públicos Adriano 

Ladeira, respondendo as dúvidas.

 

Foto 4 - Engª Sandra Motta e o Secretário de Obras 

Pedro Carvalho respondendo as dúvidas 

 

Foto 5 – Presentes na Audiência. 
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ANEXO II - LISTA DE PARTICIPANTES 
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ANEXO III – CONVITE PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 



Anexo IV – Ata da Audiência Pública de Carmo 

 Folha 11 
 

ANEXO IV – JORNAL INFORMATIVO 
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