RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS,
OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA
ANÁLISE
A Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana,
representadas pelos Vereadores Cor Jesus Moreno, Pedro Marconi de Souza Rodrigues e
Lucimar Lima Neves, sendo justificada a ausência do Vereador Pedro Marconi de Souza
Rodrigues, reuniram dia 7 de maio de 2015, às 19h30, para realização de Audiência Pública
proposta pelo Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, para discutir sobre a água,
abastecimento, captação, nascentes, mananciais e assuntos correlatos.
A audiência foi presidida pelo Vereador Cor Jesus, que compôs a mesa com
os respectivos membros da comissão, Presidente da Câmara Municipal Geraldo Francisco
Gonçalves, pela representante do Departamento Municipal de Obras Públicas Senhora Letícia,
pelo Encarregado de Sistemas da COPASA Senhor Levindo José Fernandes de Paula e pelo
Gerente Distrital da COPASA Senhor João Resende Filho.
Dando abertura ao evento o Presidente convidou a todos para ouvirem a
execução do hino nacional.
O Presidente solicitou ao Secretário a leitura da ata da reunião anterior. A
Vereadora Lucimar pediu a dispensa da leitura, que foi acatada pelo Presidente.

FUNDAMENTAÇÃO
O Vereador Cor Jesus explanou sobre os motivos que levaram a condução
desta Audiência Pública, passando a palavra à Secretária para a leitura da justificativa de
ausência do Excelentíssimo Prefeito Municipal.
O Presidente passou a palavra ao vereador proponente, para que justificasse
os motivos que o levaram a solicitar a realização da audiência. O Vereador Geraldo no uso da
palavra justificou que a atual crise hídrica que assola o país nos últimos tempos o levou a
discutir qual a situação em que se encontra nosso município, no que tange o abastecimento de
água. Segundo ele, nada melhor que convidar os representantes da COPASA, que é a empresa
responsável pelo abastecimento de água na cidade, para dar as informações necessárias a toda
população. O Vereador disse que formulou um questionário com as maiores dúvidas que os
munícipes vêm tendo em relação a esta falta de chuvas constante em nossa região e que
passaria neste momento esses questionamentos aos representantes da COPASA para que
possam esclarecê-las.

As questões apresentadas foram:
- Em que situação se encontra, atualmente, o abastecimento de água na
cidade?
- Carandaí tem o risco de falta de abastecimento?
- Quais as prioridades da COPASA para nosso município?
- O que pode ser feito para conscientizar a população?
- Como a COPASA têm conscientizado os agricultores para uso adequado
da água?
- Como os produtores rurais têm contribuído para preservação das
nascentes?
- Uma estação de tratamento de água contribuiria para a economia de água
e porque a COPASA não faz um tratamento para despoluição do Rio Carandaí?
- A COPASA tem previsão para construção de um novo reservatório em
Carandaí?
- Quais os investimentos previstos para Carandaí neste ano e nos próximos
anos?
O Presidente retomando a palavra registrou a presença dos Vereadores
Aécio e Aparecida Baeta e passou a palavra aos representantes da COPASA para que de
acordo com as questões formuladas fizessem seus esclarecimentos, que norteariam esta
audiência.
No uso da palavra o Gerente Distrital da COPASA fez apresentação dele e
do Encarregado de Sistemas e de suas funções exercidas na empresa. Fez os esclarecimentos a
cada pergunta feita pelo propositor. Eles destacaram as atuais condições dos equipamentos e
do reservatório de água que abastece a cidade. Salientaram que até o presente não existe risco
de desabastecimento para a população. Disse que pelo porte da cidade a construção de novos
reservatórios não é prioridade da COPASA, pois a capitação de água ocorre direto na
manancial, sendo que essa opção poderá ser considerada se a falta de chuva aumentar durante
os próximos anos. Informou que o índice pluviométrico no ano de 2013 foi de 70% do normal
e que isto está acima da média das outras regiões do país. Disse que a COPASA tem feito
constantemente um trabalho de conscientização tanto com a população em geral quanto com
os agricultores, através de rádio e da mídia em geral. Que inclusive o contato com os
agricultores tem sido pessoal e que hoje os considera como parceiros da empresa. Afirmou
que com certeza uma estação de tratamento de esgoto ajudaria, mas que não faz parte do
contrato atual da empresa com a Prefeitura do município, mas que as conversas estão
avançadas no sentido da concessão dos serviços de esgoto na cidade. Que a construção de
estações de tratamento de esgoto contribuirão e muito, não só para despoluição do Rio
Carandaí, mas todo manancial hídrico da região. Afirmaram que não previsão de
investimentos no momento e que a principal meta seria um novo ponto de capitação de águas,
que pelos atuais estudos seria diretamente o Rio Carandaí. Encerrando suas palavras
colocaram-se a disposição de todos para demais esclarecimentos.

O Vereador Osmar no uso da palavra fez questionamentos sobre o
abastecimento de algumas regiões de Carandaí que não são contempladas pela empresa.
Também, a Vereadora Lucimar, teceu comentários sobre a situação atual do município.
O Presidente concedeu a palavra livre aos presentes que fizeram suas
colocações. Em seguida, foi encerrada a audiência por motivo de força maior, pois um dos
presentes não se sentiu bem, o que trouxe desconforto para todos, não havendo mais clima
para continuar a reunião.

CONCLUSÃO
O Presidente concluiu a reunião, dizendo que apesar de ter sido
interrompida, os objetivos foram cumpridos com as informações que foram obtidas. Afirmou,
ainda, que seria elaborado este presente relatório que depois de lido, discutido e aprovado
pelo Plenário desta Casa, será enviado para as autoridades competentes e dada a devida
publicidade.
É o RELATÓRIO.
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