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INTRODUÇÃO
A empresa ENTAAL Engenharia, Serviços de Tratamento de Água e Análises Ltda.,

especializada em realizar estudos técnicos e analíticos na área de engenharia, apresenta
por meio deste relatório as tratativas e detalhamentos sobre a participação popular
durante o serviço de revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Erechim.
Este relatório é parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Erechim e por nenhuma razão poderá ser interpretado independentemente.
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DEFINIÇÕES


Da Lei 11.445/2007: Art. 19º § 5o - Será assegurada ampla divulgação das
propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem,
inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas.



Audiência Pública: A Audiência Pública é uma forma de participação pública,
utilizada para análise e discussão dos mais variados projetos políticos. No Brasil
se popularizou como fase obrigatória do ÉPIA/ EIA/ RIMA, na forma das
Resoluções CONAMA 01/86 e 09/87 e no art. 88 § 2º da CF. Uma das finalidades
da Audiência Pública Ambiental é expor aos interessados, o conteúdo dos
estudos, para que sejam avaliadas e possam ser dirimidas todas as dúvidas a seu
respeito pelos interessados presentes e ainda receber dos mesmos, sugestões e
críticas (Portal Brasil – Governo Federal).



Consulta Pública: As consultas públicas são processos democráticos para
construção conjunta de políticas públicas entre governo e sociedade. Com a
colaboração dos cidadãos, empresas, movimentos e organizações da sociedade
as ações e programas do governo poderão atingir seus objetivos e ser
aprimorados de acordo com as demandas coletivas (Portal Brasil – Governo
Federal).
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MÉTODOS
Em conjunto com a Agência Reguladora de Erechim - AGER e administração

municipal, foi decidido por realizar 2 sessões de audiência pública, separadas por um
intervalo de 30 dias, período este no qual foi disponibilizado o Plano Municipal de
Saneamento Básico, revisado e atualizado, para consulta pública através do endereço
eletrônico da prefeitura de Erechim/RS.
Para realização da primeira audiência foi demandado do uso da Câmara
Municipal de Vereadores. Para a apresentação foi utilizado do conjunto audiovisual do
estabelecimento, no qual o coordenador dos serviços procedeu com apresentação do
Plano a ser proposto. Posteriormente foi aberto espaço para participação popular e
esclarecimento de dúvidas.
Para a realização da consulta pública foi utilizado o endereço eletrônico da
Prefeitura Municipal de Erechim, onde foi disponibilizado o PMSB proposto. Na mesma
página estava aberto um espaço no qual o munícipe, ou participante qualquer,
identificado ou não, poderia esclarecer suas dúvidas e interpor suas críticas referente
ao novo Plano.
Para realização da segunda audiência foi novamente demandado do uso da
Câmara Municipal de Vereadores. Para a apresentação foi utilizado o conjunto
audiovisual do estabelecimento, no qual o coordenador dos serviços procedeu com
apresentação do Plano a ser proposto, juntamente com as tratativas referentes à
participação popular. Posteriormente foi aberto espaço para debates e esclarecimento
de dúvidas. Na sequência foi dada como encerrada a fase de participação popular.
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1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
A audiência foi realizada no dia 28/04/2015, iniciando as 14:00h. Para sua

divulgação prévia foram utilizados os meios de comunicação oficiais do município, bem
como através do endereço eletrônico da Agência Reguladora de Erechim – AGER e da
empresa que desenvolveu o Plano ENTAAL Engenharia, Serviços de Tratamento de Água
e Análises Ltda.
A duração total da seção foi de 2:37 h, quando na oportunidade pôde-se apreciar
os relatórios de revisão do PMSB em sua integralidade.
Na finalização da sessão houve o espaço tradicional para esclarecimento de
dúvidas e participação pública, na qual houve o levantamento de dúvida (Participação
1) sobre a divergência de uma informação referente a educação. Neste momento o
responsável pelos serviços se propôs a rever a informação e comprometeu-se de alterála se necessário.
Após um breve momento de participação pública, foi encerrada a sessão e
decretado aberta a consulta pública online do Plano proposto por um período de 30
dias.

5.

CONSULTA PÚBLICA ONLINE
A consulta online teve a duração de 30 dias disponíveis no site da Prefeitura.

Iniciou em 29/04/2015 e encerrou em 28/05/2015.
Gerou através desta 7 participações, sendo elas tratadas neste relatório como
Participação 2 à 8, no item referente ao tratamento.
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2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
A segunda audiência foi realizada no dia 27/05/2015, iniciando as 17:00h. Para

sua divulgação prévia foram utilizados os meios de comunicação oficiais do município,
bem como através do endereço eletrônico da Agência Reguladora de Erechim – AGER e
da empresa que desenvolveu o Plano ENTAAL Engenharia, Serviços de Tratamento de
Água e Análises Ltda.
A duração total da seção foi de 1:29 h, quando na oportunidade pôde-se apreciar
os pontos fundamentais da alteração do PMSB, através de uma apresentação montada
pelo responsável técnico.
Na mesma oportunidade foram expostas ao público os conteúdos das
participações recebidas até então, e suas eferentes tratativas. Para a apresentação, bem
como o tratamento destas opiniões, os nomes dos autores foram suprimidos de forma
a garantir a não exposição dos mesmos.
Após um breve momento de participação pública, foi encerrada a sessão e
decretada encerrada a fase de participação popular referente ao PMSB.
Foi ainda esclarecido na sessão que haveria um prazo de 30 dias para conclusão
e adaptação das alterações pertinentes à 2ª edição do PMSB antes da disponibilização
do documento ao público.

7.

TRATAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES
7.1.

Participação 1

Autor: Leandro A. B.
Opinião: “Divergência entre número de estabelecimentos da rede de ensino no município
expressos no PME e PMSB”.
Tratamento: Analisada e Alterada. Tal divergência deu-se devido a um erro no
tratamento da informação coletada junto a FEE. Neste caso o erro ocorreu devido ao
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tratamento unitário de cada modalidade de ensino, somando ao número total a
duplicidade de estabelecimentos que ofereciam mais de 1 modalidade. Como por
exemplo escolas de ensino Fundamental e Médio.

7.2.

Participação 2

Autor: Rafael N. S. B.
Opinião: “esta consulta deve ser mais divulgada pois afeta a todos e todos devem opinar,
deveria durar mais tempo”.
Tratamento: A disponibilidade do documento para consulta pública era inicialmente de
prazo de 15 dias. Após a audiência de apresentação do trabalho decidimos acrescentar
ao prazo 15 dias, totalizando 30 dias. Assim julgamos suficiente.

7.3.

Participação 3

Autor: Vera L. M. G.
Opinião: “Olá! Quero parabenizar a iniciativa, pois é com idéias colocadas em prática
que são alcançados os objetivos. Na minha opinião as Construtoras civis(contrutores)
deveriam fazer parte deste Plano(projeto), estudando a possibilidade de reuso da água
nas edificações de casas, prédios, indústrias... criando redes coletoras independentes
com o intuito de diminuir o impacto ambiental. Sabemos que houve uma evolução
expressiva de alguns anos para cá na área de saneamento, mas deve ser feito muito
ainda principalmente no sentido de conscientizar a população sobre os benefícios de ter
um Plano Municipal de Saneamento, onde serão destinados os recursos públicos de
forma eficiente ou seja, com retorno positivo à população. O Plano proposto é bem
elaborado e abrangente, se executado o município de Erechim estará de parabéns. att.
Vera”.
Tratamento: Infelizmente, na atualidade, não contamos com políticas públicas
estruturadas, voltadas ao cidadão, que poderiam garantir a viabilidade econômica desta
ideia (exceto na região semiárida do Brasil), portanto hoje a PNSB está voltada à redução
de perdas efetivas no sistema de distribuição. Para um próximo passo, essa poderá ser
uma diretriz para elaboração de novos projetos.
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Participação 4

Autor: Jorge K.
Opinião: “OS BAIRROS RECEBERÃO TRATAMENTO IGUAL AO CENTRO OU SERAO
TRATADOS DIFERENTES NA MINHA RUA NAO TEM ESGOTO DE NENHUMA ESPECIE ,RUA
ELIAS ZARDO,AGUARDO UM DEFERIMENTO GRATO ”.
Tratamento: Os bairros não contemplados nesta primeira etapa pelo SES serão
atendidos por métodos diferenciados. O plano prevê atendimento em conjunto com a
implantação através de coleta individual de cada microbacia não atendida*. Para fases
posteriores o plano prevê que sejam desenvolvidos novos métodos de coleta, como por
exemplo expandindo a cobertura da rede ou por coleta individual da região e transporte
por caminhão-tanque para posterior tratamento na mesma ETE.

7.5.

Participação 5

Autor: Anônimo
Opinião: “Bom dia! Acredito que primeiramente deve ser terminada a caixa d'agua
localizada proximo ao bairro atlantico que esta parada a anos. Literalmente um dinheiro
jogado no lixo, pois nao esta sendo usada. Segundo: vocês poderiam realizar um plano
municipal sintetizado para a população, pois ao ver 333 paginas muitos não vão
ler(acredito que essa é a ideia de vocês).”
Tratamento: Tal opinião está transcrita no plano, através da necessidade de aumento
da capacidade de armazenamento de água potável do sistema. Afirmamos ainda que
um projeto desta abrangência e importância exige um embasamento técnico confiável,
o qual está descrito em seu corpo através da interpretação dos indicadores necessários.
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Participação 6

Autor: Liane S.
Opinião: “Parabéns à prefeitura de Erechim! por tratar com tanta correção e
responsabilidade o tema da água na cidade de Erechim. Muito bom!”
Tratamento: Agradecemos o reconhecimento. Acreditamos que cada opinião têm uma
representatividade dentro da sociedade, portanto, é para que as outras opiniões
tornem-se semelhantes a esta que buscamos o aperfeiçoamento do Plano, através das
audiências e consulta pública.

7.7.

Participação 7

Autor: Greisi M. B.
Opinião: “bom dia, Lendo o relatório apresentado, encontramos ás páginas 75 e 76, em
especial, ou ainda e locais dispersos no texto geral, afirmativa sobre lançamento de
esgoto em rede. Não existindo rede de coleta de esgotos no município. Esta dado precisa
ser corrigido e salientado, o que não verdade é um erro. Vejamos, o esgotamento
sanitário é na verdade lançado na rede de drenagem, um ítem independente segundo o
plano nacional de saneamento, que inicialmente na página 29 deste documento é
excluído desta proposta de Plano Municipal. Sendo assim, fico na dúvida, é realmente
possível excluir os outros dois serviços citados no plano nacional (drenagem e coleta de
resíduos) deste plano? Se a resposta for afirmativa, deve se desconsiderar esses dados
equivocos de lançamento de esgoto sanitário em rede de drenagem, pois seria um
sistema invadindo o outro. Se for incluso, o plano precisaria prever, que que momento
isso será separado (esgoto sanitário de águas pluviais) pois no início do texto também
temos a justificativa para não fazer isso, que seria o retorno de águas contaminadas
para dentro das residências em caso de cheias. O que vc acha sobre isso? Gostaria de
uma análise melhor sobre o tema neste sentido. Att,”.
Tratamento: A elaboração do PMSB, em 2009, definiu por separar tal sistema do
planejamento por julgar que não tem interferência. Hoje com a redefinição dos métodos
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nota-se que esta é uma necessidade. Por ser um ponto interessante e muito importante
a ser debatido, será incluído nesta revisão do PMSB a exigência de integração do plano
de drenagem urbana à parte de esgotamento sanitário. Porém a realização desta
demandará da Prefeitura Municipal uma nova contratação e um novo investimento para
elaboração independente para este diagnóstico, por isso não será hábil o tempo
contratual do presente serviço em realizar esta alteração.
Fica definida como meta de curto prazo (até 4 anos) para o SES a elaboração deste plano
e sua integralização ao PMSB.

7.8.

Participação 8

Autor: Carine D. C.
Opinião: “Fiquei sabendo da audiência através do sitio da prefeitura, utilizo o sitio para
trabalho, não esta claro para os cidadãos que ocorrerá e nem que podem dar sua
opinião, sou uma das pessoas que sofre com problemas de alagamentos por falta de
escoamento das águas das chuvas, o motivo a prefeitura já conhece, moradora da Rua
Catarina Basso, solicito aqui, que seja debatido com os moradores destas regiões que
sofrem com este problema que assim como eu sofrem perdendo a cada chuva mediana
a forte sua paz seus móveis seu tempo e dinheiro, descaso, fazem obras para amenizar
não para solucionar um problema gravíssimo o qual já foi debatido inclusive com
representante da Defesa Cívil Secretario de Obras Representante do gabinete do Prefeito
Vereadores e Imprensa. Solicito intimação para os moradores através da Associação dos
moradores do Bairro José Bonifácio URGENTE.”.
Tratamento: Sua solicitação fica registrada neste Plano. Para esclarecer melhor, as
definições ficam no Item 3 – Prognóstico das Necessidades. Ficou decidido que a
drenagem pluvial será em conjunto com a drenagem do esgotamento sanitário, bem
como o correto dimensionamento das tubulações e uso de dispositivos anti-refluxo, os
quais previnem exatamente estes tipos de problemas. Resumidamente, através deste
Plano, ficou definido que o futuro responsável pelo sistema deverá resolver estes
problemas pontuais da rede.
RUA ISIDORO GASPARETO, 154 – CENTRO
CEP: 99730-000 – JACUTINGA – RS
FONE: (54) 3368 1032
EMAIL: ENTAAL@BOL.COM.BR

ENGENHARIA
ANÁLISES TÉCNICAS
SISTEMAS DE TRATAMENTO

8.

DE

ÁGUA

DIVULGAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença 1ª audiência:
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Lista de presença 2ª Audiência:
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Meios de Divulgação:
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Método de Consulta Pública Online:
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CONCLUSÃO
Com este relatório pode-se concluir que o interesse popular para a fase de

planejamento do saneamento básico do município é baixo. Porém deve-se destacar os
pontos importantes que as participações abrangeram, como por exemplo uma simples
informação divergente aos demais documentos públicos, o questionamento sobre a
integração dos sistemas, a exposição das dificuldades que parte da população sofre com
não conclusões de obras e necessidade de melhorias.
Sabe-se que os planejamentos dos sistemas são de suma importância para o bem
estar da população, seja ele social ou ambiental. A necessidade de participação popular
deve ser sempre enaltecida, pois são estas definições que irão afetar a vida da população
no futuro. Sabendo que a opinião da população é uma ou outra, nós planejadores temos
a ferramenta que precisamos para definir as melhores escolhas, pois quando uma
simples opinião é expressada, leva-se em consideração que esta pussua uma
representatividade dentro da sociedade e assim possa ser tratada em igualdade a
quaisquer outras opiniões.
Portanto, fica registrada a necessidade melhoramento na abrangência da
participação popular, mesmo sabendo que este melhoramento dependa tanto da
publicação quanto da vontade de participar.
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