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ANEXO IV: ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 



ATA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA SUMIDOURO  

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES 

 

Aos 27 de janeiro de 2014, às 14:00hs, na Câmara Municipal de Sumidouro, 
localizada na Rua Dez de Junho n°165, Centro, foi realizada Audiência Pública sobre o 
Plano 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 referido Plano. 

O evento contou com a participação de 23 (vinte e três) representantes da 
sociedade civil (Anexo I), conforme a lista de presentes (Anexo II), propiciando à 
população do Município de Sumidouro o conhecimento das proposições do plano, com 
clara demonstração de seus objetivos e esclarecimentos, de possíveis dúvidas por parte 
dos interessados. 

Estiveram presentes na audiência representantes do Poder Executivo municipal, 
Secretaria de Estado do Ambiente − SEA, Comitê Piabanha, CEDAE, entre outros, a 
seguir listados: 

Prefeitura: Vitor Corguinha (Subsecretário de Meio Ambiente), Cesar Machado 
(Assessor da Secretária de Meio Ambiente),  

SEA: Claudia Nakamura;  

Comitê Piabanha: David Miller e José Edson Rezende; 

CEDAE: Auber Lemgruber Barbosa Junior; 

Consórcio Encibra / Paralela I: Andréia Parga (Técnica), Gabriele Lennertz (Arquiteta), 
Giovani Mattos (Engenheiro) e Wilian Coelho (Engenheiro). 

A abertura da Audiência Pública foi feita pelo Assessor da secretaria de Meio 
Ambiente Sr. Cesar Machado. 

A seguir, o representante do Consórcio Encibra/ Paralela I, Eng° Giovani Mattos, 
apresentou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Sumidouro, 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.  

As manifestações sobre o teor do documento foram registradas, conforme 
relatado a seguir. 

 

Claudia Nakamura – Representante da SEA 

Esclareceu que a SEA sugere aos Municípios que a aprovação do PMSB seja 
feita através de decreto, tendo em vista de que o plano já vincula o interesse da 



administração pública com o interesse da população. Por decreto, o processo de 
aprovação se torna mais rápido, tornando o município apto a buscar recursos para a 
execução das metas do plano. 

Ressaltou a importância da participação do setor público para a viabilidade das 
concessões através de prestadores privados. 

 

José Edson – Comitê Piabanha 

Questionou o fato de ter sido citado a concessão da CEDAE apenas para o 
abastecimento de água e não para o esgotamento de esgoto. Segundo ele, esta 
empresa deveria assumir a responsabilidade pelos dois serviços. 

Resposta: o Consórcio esclareceu que, o Prognóstico Institucional apresentado no 
PMSB de Sumidouro considerou dois modelos de prestação dos serviços. No modelo 
1, propõe-se a delegação da água e do esgoto à CEDAE. No modelo 2, é propõe-se a 
concessão da água à CEDAE e do esgoto à um prestador privado de âmbito regional. 
Foi esclarecido ainda, que no cenário atual, o modelo que se apresenta mais adequado 
para o município, é o modelo 2. No entanto, cabe ao município fazer a escolha. 

David Miller – Comitê Piabanha  

1 -  Comentou sobre a divergência de dados de algumas captações dos 
municípios e sugeriu que se fizesse um estudo das vazões de cada manancial 
para se ter dados mais confiáveis. 

Resposta: o Consórcio esclareceu que realmente teve dificuldades durante a 
elaboração do diagnóstico, pois há várias divergências entre os dados da ANA e da 
CEDAE. Além disso, devido à estiagem que a região Sudeste vem presenciando, há 
algumas captações que estão com vazões bem abaixo daquelas informadas pela ANA. 
Restou ao Consórcio trabalhar com os dados oficiais e discuti-los com a CEDAE e outros 
atores envolvidos, em busca de valores mais condizentes com a realidade. Assim, o 
Consórcio deixa em aberto qualquer contribuição sobre esses dados para poder retificá-
los no PMSB. 

Claudia Nakamura -  complementou que tanto a ANA quanto o Estado se baseiam em 
estudos hidrológicos, mas que a atual estiagem tem causado variações nunca previstas, 
dificultando a inserção dos dados no plano. Foi apontado no Plano que se tenha mais 
monitoramento nesses pontos e os órgãos responsáveis devem se aprimorar na 
obtenção desses dados.  

2- Sugeriu também que seja feito um investimento regional para um laboratório 
de análise e controle de qualidade da água. 

Resposta: esse assunto será abordado no relatório regional. 

3- Informou que o Comitê tem dinheiro disponível para estudos, levantamentos 
de dados, capacitação de profissionais entre outras medidas estruturantes. 
Informou ainda, que o Ceivap tem um programa de financiamento para projetos 
de estação de tratamento de esgoto e que o município de Sumidouro está entre 
os contemplados. O recurso será repassado através do Comitê Piabanha, cujo 
o valor é cerca de R$ 350 mil para elaboração de projetos. 



Resposta: o Consórcio informou que o PMSB de Sumidouro previu no prognóstico de 
esgotamento sanitário, cerca R$ 360 mil, estando bem próximo do valor a ser 
disponibilizado pelo Município. 

4- Sugeriu citar no prognóstico de drenagem, tecnologias para retenção de água 
no município, e que o Plano não adote alternativas de drenagem que elimina o 
problema de inundação do município e o transfira para o município a jusante. 

Resposta: o PMSB de Sumidouro aponta algumas medidas estruturantes, como 
elaboração de Estudo Hidrológico, Plano Diretor de Drenagem e Projetos. Somente a 
partir desses estudos é que será possível a identificação das medidas estruturais, com 
o apontamento das tecnologias de engenharia para a resolução dos problemas de 
drenagem do município. Essas soluções deverão ser incluídas na primeira revisão do 
PMSB. 

5- Comentou sobre o banco de dados (SIG) que consta no escopo do contrato 
do Consórcio, destacando sua importância e que o mesmo será utilizado pelo 
Comitê Piabanha. 

Resposta: O Consórcio esclareceu que o banco de dados (SIG) foi entregue à SEA, 
estando o mesmo sobre processo de análise e validação, e em breve será 
disponibilizado para consulta. 

 

José Carlos Porto – Comitê Piabanha 

1 - Sugeriu que o Plano aborde a forma de irrigação adotada hoje no município. 
Questionou os dados do sistema de abastecimento de água no centro urbano do 
município, alegando que o índice informado no PMSB (cerca de 65% de atendimento 
adequado) não reflete a situação real do município. Na sua visão, o índice é próximo 
de 100%. 

Resposta:  O Consórcio esclareceu que o índice de 65% é do município de Sumidouro 
como um todo e não apenas do centro urbano (distrito Sede). Ressaltou ainda, que o 
atendimento atual da CEDAE no município se dá apenas na Sede. Sob esse aspecto, 
infere-se que nos demais distritos operados pela Prefeitura, de forma precária, não se 
consiga prover a população de atendimento adequado, contribuindo assim, para a 
queda do índice em questão. 

O representante do Consórcio, Eng. Giovani Mattos, agradeceu e informou que 
a versão preliminar do PMSB de Sumidouro está disponibilizada para consulta pública 
e recebimentos de contribuições, críticas e/ou sugestões, durante 10 (dez) dias da data 
desta audiência, no endereço eletrônico do Plano: (prsb-
baciapiabanha.blogspot.com.br). 

Logo em seguida, a Audiência Pública foi encerrada às 17:40 hs pelo Sr. 
Landirlei da Silva Gomes (Secretário da Agricultura e Meio Ambiente), que agradeceu e 
solicitou a ajuda de todos para contribuições, críticas e/ou sugestões para o Plano. 

Complementam essa ata, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Relatório Fotográfico – Audiência Pública; 
ANEXO II - Lista de Presença; 
ANEXO III – Divulgação da Audiência Pública; e 
ANEXO IV – Jornal Informativo. 



Anexo I - Relatório Fotográfico – Audiência Pública 

 
Foto 1 – Público Presente. 

 

 
Foto 2 ‐ Apresentação sendo realizada pelo Eng° Giovani Mattos. 



 
Foto 3 ‐ Público Presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – Lista de Presença 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – Divulgação da Audiência Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV – Jornal Informativo 
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