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Revisão do PMSB e PMGIRS - Ata Audiência Pública 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 2022, às 16 h, no Auditório da Câmara 

Municipal de Vereadores, foi realizada a audiência pública para aprovação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de Alto Feliz, reunindo a população do município e autoridades locais. Estavam 

presentes os membros do Comitê Executivo para revisão dos planos e membros do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico. A audiência pública foi iniciada pelo Sr. Prefeito Municipal 

Robes Schneider, que acolheu os presentes e agradeceu a presença de todos, em especial da 

população, partindo em seguida por explicar o objetivo da Audiência Publica em questão. 

Passou a palavra ao engenheiro Paulo Fortes, representante da empresa contratada para auxiliar 

na revisão dos planos, que coordenou os trabalhos de revisão do Plano. Paulo iniciou a 

apresentação explicando os objetivos e como a audiência pública iria transcorrer. Foram 

apresentados os integrantes do Comitê Executivo e do Conselho Municipal de Saneamento 

Básico e explanado que o trabalho de revisão do PMSB foi realizado com os membros do 

comitê, coordenados pela assessoria técnica contratada, sendo que as decisões foram tomadas 

em conjunto com o conselho. O engenheiro iniciou a apresentação do Plano propriamente dita 

a partir da explicação do que é o saneamento básico, e a importância deste para a saúde pública, 

demonstrando exemplos reais dos casos onde a preocupação com o saneamento é relegada a 

segundo plano, e onde este é prioridade. Foi explicado sobre o PMSB e o PMGIRS, o que são 

esses planos e o objetivo dos mesmos de solucionar as carências em saneamento no município 

e conseguir recursos financeiros para as melhorias. Destacou que o PMGIRS engloba a temática 

de resíduos sólidos e o de saneamento engloba o abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e a drenagem pluvial. Foi demonstradas as etapas de elaboração do Plano de Saneamento. 

Iniciada a apresentação do Plano de Saneamento especificamente, apresentando os resultados 

da pesquisa de percepção social que foi respondida pela população no inicio da elaboração dos 

planos. Nessa fase a população demonstra interesse porque é a comprovação da participação 

deles na identificação dos problemas e deficiências. Foram sendo apresentados por setor do 

saneamento os resultados para área rural e área urbana. Passou-se para a estrutura dos planos, 

onde se resumiu as etapas, e passou-se a apresentar o Plano de Ação proposto, iniciando pelo 

setor de abastecimento de água. Foram destacados os pontos fortes e em seguida as principais 

deficiências do serviço que atualmente é prestado sob responsabilidade do titular. Após discutir 

os prós e contras quanto à possibilidade de concessão do serviço de abastecimento de água para 

a companhia estadual CORSAN, levando em consideração diversas incertezas e dificuldades 

apontadas, foi colocado em votação para a população quanto à previsão de concessão do serviço 

ou continuidade pelo titular do serviço, e por decisão da maioria presente, decidiu-se pela 

prestação do serviço de abastecimento de água mantido sob responsabilidade do titular, através 

da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Foram então apresentados os objetivos para o setor, 

e também os programas previstos para solução das principais deficiências. Os programas foram 

apresentados, apresentando nome e objetivo, bem como resumidamente as ações que o 

compõem e os investimentos previstos para implementação. O Programa de Redução de Perdas 

d´Água possui quatro ações de curto e médio prazos, as quais foram apresentadas. O Programa 

de Adequação da Infraestrutura é composto por cinco ações, entre elas a regularização dos 
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poços de captação, a substuição da rede de distribuição de água da zona urbana e projetos para 

adequação das infraestruturas dos sistemas das áreas rurais. O Programa de Universalização de 

acesso à água prevê 7 ações, que são concluir e implantar sistemas de abastecimento de água 

nas comunidades Santo Antônio e Sete Colônias, e implantação de um projeto de barragem e 

estação de tratamento de água para buscar solucionar os problemas de falta de água nas épocas 

de estiagem que assolam o município. Durante a audiência pública, foi debatido e identificado 

a necessidade de estabelecer uma ação que prevê implantar sistemas de abastecimento de água 

para a população da área rural que atualmente é abastecida por solução individual. Passou-se 

ao Programa de Melhoria da Gestão, que tem o objetivo de melhorar a situação financeira do 

setor, explicando ainda para a população quanto à necessidade da sustentabilidade financeira 

do saneamento básico no município que trata da revisão do sistema tarifário que visa atender 

ao objetivo de sustentabilidade, foi explanada porque depende de outras ações para reduzir 

perdas e não impactar a população com os custos gerados pelas deficiências do sistema. Após 

debate sobre o conteúdo quanto ao abastecimento de água, foram aprovados os programas e 

ações propostos. Na sequência foi passado então ao setor de esgotamento sanitário, quanto aos 

planos de ação, sendo que no município optou-se pela adoção de soluções individuais como 

solução adequada ao esgotamento sanitário, visto que as soluções coletivas (rede coletora de 

esgoto) não são viáveis pelo porte populacional do município e a necessidade de viabilidade 

financeira. O apresentador listou os pontos fortes e os pontos fracos do setor, assim como os 

objetivos e metas estabelecidos para o esgotamento sanitário. O Programa Esgotamento 

Sanitário Adequado prevê duas ações, principalmente quanto a regulamentação da exigência de 

solução individual, explicando que essas são adequadas e tem bom funcionamento desde que 

sofram limpeza com periodicidade adequada. Como segunda ação então foi proposta a 

necessidade de regulamentação e controle das limpezas das soluções individuais. Foram 

aprovados os programas e objetivos para o setor após a explanação. Quanto ao setor de 

drenagem e manejo de águas pluviais, foram destacados os pontos fortes do município no setor, 

assim como listadas as deficiências, como a falta de um cadastro técnico e existência de algumas 

vias na área urbana em estrada de chão batido ou cascalhada e que não possuem sistemas de 

drenagem adequados. Foi apresentado um mapa da área urbana com as ruas e tipo de 

pavimentação. Como objetivo geral do setor, minimizar risco de ocorrência de alagamentos e 

inundações, e como objetivos específicos e metas, aumentar a taxa de cobertura das ruas com 

pavimentação e também com redes ou canais pluviais subterrâneos. O Programa estabelecido é 

a melhoria do Serviço de drenagem, com duas ações que estão atreladas aos objetivos 

explanados e também se relacionam com projetos e ações fora do PMSB. A primeira ação é 

fazer um cadastro central dos projetos a serem atualizados continuamente. A Segunda ação é a 

ampliação dos sistemas de drenagem, que são basicamente à implantação de pavimentação já 

com sistema de drenagem das ruas que não possuem. Após aprovados os programas em 

drenagem, foram apresentadas as ações integradas que envolvem mais de um serviço de 

saneamento. Essas ações se resumem: ação de recadastramento dos usuários de água e que deve 

ter dados da forma de esgotamento, se usa solução individual adequada ou não. Também foi 

apresentada a ação sobre a implantação de um programa de educação ambiental em saneamento. 

Após questionados, os presentes aprovaram as ações. Passou-se então ao conteúdo do plano 
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municipal de resíduos sólidos, começando pela apresentação dos pontos fortes identificados 

para a situação atual no município. A listagem das principais deficiências foi discutida em 

seguida. Os objetivos que foram definidos para o PMGIRS foram a universalização da coleta 

seletiva, e melhoria na gestão de resíduos da logística reversa, da construção civil e industriais. 

O Programa melhoria da gestão dos resíduos foi proposto com cinco ações continuas, sem 

grandes custos pro município, porque são ações mais no âmbito da gestão e organizacional. O 

Programa de Viabilidade da Logística Reversa, foi apresentado, explicando quais são os 

resíduos que já estão enquadrados na mesma, e que já possuem acordos setoriais em operação, 

sendo que foi definidas as responsabilidades do município no incentivo à logística reversa, 

sendo que o programa prevê a disponibilização de pontos de entrega voluntária dos resíduos 

que se enquadrem no sistema. O apresentador expos que o que foi apresentado até aqui, na 

reunião compreende o conteúdo dos planos e que com a aprovação deles, o desafio é fazer a 

execução das ações e a implantação dos programas. O Sr. Prefeito Municipal tomou a palavra 

e discorreu sobre os desafios da administração para implementação de ambos os planos, e que 

a participação da população sempre será de grande importância para que se atinjam os objetivos 

estabelecidos. Por fim foi colocado para votação a aprovação do PMSB e PMGIRS os quais 

foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Nada mais havendo a apresentar e discutir, 

deu-se por encerrada a audiência pública às 18h e 27 min. Lavrou-se esta ata cujas assinaturas 

dos presentes estão em lista de presença específica anexa e integrante da presente ata. 

 






