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APRESENTAÇÃO 

Este documento é apresentado como parte integrante do processo de consulta pública do Plano Municipal Integrado de Saneamento 

Básico de Altamira ocorrida no período de 11 de julho de 2022 a 10 de agosto de 2022. Apresenta os questionamentos, sugestões e contribuições 

recebidas nas audiências públicas ocorridas no dia 22 de julho, na sede de Altamira, e dias 25 e 26 de julho de 2022, nos distritos de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra, também apresenta os questionamentos e contribuições recebidas por meio de correio eletrônico e-mail Oficial e 

Whats App. Todas as informações foram compiladas e apresentadas no formato de quadros com as indagações e respostas, bem como as análises 

categorizadas em: Não acatada, Não procedente, Acatado, e Acatado parcialmente de acordo com o seguinte critério: 

• Acatadas: contribuições que foram completamente consideradas, quanto à forma e ao conteúdo;  

• Acatadas parcialmente: contribuições que foram parcialmente consideradas, quanto a forma e/ou conteúdo; ou cujo conteúdo já se 

encontrava disposto sob quaisquer outros formatos, requerendo apenas esclarecimentos e/ou ajuste de redação; 

 • Não acatadas: contribuições cuja forma e conteúdo não foram aceitas, conforme o entendimento sobre a adequação da proposta; 

• Não procedente: contribuições cuja forma e conteúdo não fazem referência ao PMISB ou que se tratem apenas de esclarecimento 

sem alteração da redação do documento. 
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JULGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SEDE MUNICIPAL  

Nome Tipo de Contribuição Descrição da contribuição Resposta Análise 

Isaac (Casa Nova) 
Comentário / 

Sugestão 

A Norte Energia falou que hoje Altamira tem uma 
cobertura de 95%, na prática a gente sabe que isso 
não é verdade. Um pedido ao prefeito e toda sua 
equipe e também ao pessoal da Norte Energia que 
fizessem uma visita técnica nos reassentamentos e 
com representante do bairro, ou seja, o presidente ou 
alguém que o presidente indicar para fazer realmente 
essa visita técnica, ouvir os moradores para saber 
realmente como é que tá o abastecimento de água 

O plano de saneamento foi executado conforme os projetos, as 
verificações, os estudos de campo, a rotina de operação da 
COSALT, os relatórios prestados ao Ministério Público. Isso não 
quer dizer que o serviço se encerra no planejamento, encerrando 
o planejamento nós passamos para a fase de projeto, que são as 
verificações mais a fundo para resolver o problema, a 
implantação de fato da solução e com certeza essa solução será 
feita in loco, os técnicos vão até o local para fazer esta 
verificação. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Daniel Lima (Água 
Azul) 

Reclamação 

Se não tiver o abastecimento de carros pipas igual o 
Isaac ressaltou nós sofremos muito, ficamos oito dias 
sem água. Por que a partir do momento que você tira 
o carro pipa de lá, nós vamos sofrer, o básico é a água, 
água é vida, água é saúde, água é tudo, imagine 
quando a Norte Energia tirar o carro Pipa. 

Quanto ao fornecimento de carro pipa, o PMISB prevê 
investimentos para fazer atender a universalização até 2033, de 
forma a remover os carros pipas fazendo com que a água chegue 
pela rede, lembrando que o carro pipa é uma solução 
complementar. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Ricardo Oliveira 
(São Joaquim) 

Reclamação 

Eu queria colocar aqui para vocês que as caixas d’água 
do São Joaquim que foram implantadas são 
provisórias, tem oitos caixas d’água lá que foram 
implantadas e são provisórias. Eu queria que a Norte 
Energia desse um posicionamento de como vão ficar 
aquelas caixas, porque foram implantadas provisórias 
e nós queremos um resultado positivo. Também acho 
que é de muita importância o Ministério Público estar 
aqui. 

O PMISB trata aquelas caixas d’água como um serviço paliativo 
provisório, então todo o investimento previsto já é para ampliar 
aqueles reservatórios azuis e se for necessário construir 
reservatórios formais e distribuição de água que seriam caixas 
d’água metálicas, em tamanho adequado e em cota adequada. 
Todos os investimentos do plano estão orientados a resolver 
esses problemas. O Ministério Público Estadual estava presente 
através dos representantes do GATI/MPPA. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Mika (Jatobá) Reclamação 

Hoje lá no Jatobá está sem água, então estou vindo 
aqui a pedido da comunidade, que nos dê uma 
resposta o mais rápido possível, sabemos que é um 
planejamento muito bom, muito bonito e 
interessante para nosso município, mas é um 
planejamento de longo prazo né, e hoje a 
comunidade Jatobá não pode esperar esse 
planejamento para longo prazo, é um planejamento 
de muita importância para nosso município, mas hoje 
me direciono ao prefeito se tem uma solução para 
estar amenizando, pelo menos, essa grande falta de 
água que está hoje na nossa comunidade. 

A partir do momento em que a prefeitura assumir a 
responsabilidade por todos os RUC’S e isso está próximo de 
acontecer oficialmente, já orientamos a COSALT, nós vamos fazer 
um trabalho emergencial de visita a todos bairros e encontrar 
estratégias para que a gente possa amenizar o problema da falta 
de água enquanto acontece esse planejamento maior, inclusive 
já tem recursos provisionado nesse sentido para que a gente 
possa de imediato chegar com a ação da prefeitura nos bairros. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB e foi esclarecido ao interessado. 
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Nilda (Paixão de 
Cristo) 

Reclamação 

A Norte Energia fez metade do bairro colocou a 
tubulação de água, o esgoto funciona a metade do 
bairro, a outra metade não tem nada, dizendo que 
não existia moradores, apesar disso, nunca chegou 
água nas nossas torneiras desde 2014, mas informam 
que temos água e que eles passaram para prefeitura 
e a prefeitura fala que não passou. Precisamos de 
uma resposta imediata. 
 

Todas as tratativas com a Norte Energia começaram lá ainda em 
2008/2009, então elas passaram por três mandatos e aquilo que 
foi acordado, certo ou errado, os gestores da época decidiram a 
partir do poder que lhes foi outorgado pela população. Então 
hoje, a respeito dos ativos que foram recebidos em 2018, só 
podemos fazer o que não foi feito que é essa audiência pública 
para que a gente possa ter um plano de saneamento e a partir 
dele encontrar soluções a curto, médio e longo prazo para que a 
passamos definitivamente resolver o problema. 
Em relação ao se o plano vai colocar esgoto onde não tem, sim 
ele vai. Tudo isso está provisionado naquele investimento 
apresentado no PMISB, seja para os loteamentos, seja naquelas 
ocupações irregulares, seja nas áreas de invasão, todas elas 
foram previstas a receber investimentos de saneamento. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Guga (Casa Nova) Reclamação 

Nós estamos tendo problemas seríssimos com o 
esgoto sanitário, já passei a situação pro engenheiro 
na segunda-feira, quando não abre o esgoto sanitário 
aqui numa rua abre na esquina, abre na outra e assim 
vai, e isso prejudica bastante a nossa comunidade, o 
mal cheiro, mosquitos e muitas vezes as crianças tem 
que tá desviando das ruas para poder chegar até a 
escola, o meu repugno maior é esse aí, o esgoto 
sanitário que nós estamos tendo problemas direto no 
RUC Casa Nova. 

Tal como ocorre vazamentos no sistema de abastecimento de 
água por algum problema na rede, também existem vazamentos 
de esgoto, o que fazemos hoje é notificar o operador do esgoto, 
a Norte Energia, com empresa terceirizada para que solucione o 
caso, então já foi provisionado essa reclamação que o senhor 
formalizou e levaremos esse assunto adiante por que é algo 
recorrente, pois com certeza haverá novos vazamentos, e no 
PMISB existe a previsão de orçamento e recurso de gerência de 
manutenção do sistema para isso. Além disso, nós vamos 
intensificar os serviços de fiscalização da rede para verificar esses 
pontos de inconformidades para que possamos corrigir o mais 
rápido possível, evitando o transtorno para as famílias. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Vitoriano Bill 
Comentário / 

Sugestão 

Nós temos que discutir se de fato deve-se criar uma 
nova tarifa, tarifar mais uma vez, onerar essa 
população que padece no desemprego, que padece 
na fila da miséria infelizmente aqui no município de 
Altamira, esse é um ponto importante, pois ainda com 
todas as mazelas, não temos dúvidas de que o 
prestador de serviço público for municipal, se por 
ventura no final for consensuado que haja uma nova 
tarifa é muito nítido pra nós de que vai ser muito mais 
barato pagar a prefeitura do que pagar uma empresa 
privada, a empresa privada ela não vai fazer a 
distribuição de água, eles vão querer tirar lucro. 
 

Quanto as questões da privatização, de fato a lei que cria a 
COSALT 2015 já faz essa previsão, hoje o plano não faz distinção, 
e uma outra garantia que gostaríamos de entregar aos senhores 
é que essas metas que aqui estamos discutindo, o objeto da 
discussão, elas serão cumpridas independente do prestador. O 
plano tem validade de trinta anos, esse planejamento é revisado 
a cada 4 anos, então digamos que no horizonte a sociedade 
decida pela prestação pública hoje e decida a daqui dez anos uma 
prestação privada, o plano segue vigente, qualquer que seja o 
prestador de serviço ele se submeterá ao ordenamento do plano 
que foi construção municipal da gestão técnica validado pela 
comunidade, pela sociedade e pelos órgãos de regulação, então 
o importante é nós não perdermos de vista que a garantia de 
todos os direitos da sociedade ela se inicia no plano mas não se 
encerra nele. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 
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Contribuição 
 

 
Em relação ao órgão regulador, controlador, colocar o 
conselho de meio ambiente para fazer isso já com 
tantas atribuições que tem é totalmente violentador, 
por que depois quando esse sistema tiver falhando o 
conselho de meio ambiente já tem um monte de 
questões que não conseguem resolver, então o órgão 
controlador precisa ser uma nova entidade exclusiva 
para isso. 
 

Foi anotada a sugestão da criação de um conselho especifico de 
saneamento, fora do conselho municipal de meio ambiente, vai 
ser objeto de julgamento e a resposta será entregue ao final do 
período de contribuição, mantendo no COMAM ou substituindo 
por uma outra entidade. 

Acatado. 
O item que dispõe sobre o órgão do 
COMAM como instrumento de controle 
social será substituído para um 
conselho próprio que tratará apenas de 
saneamento básico no município de 
Altamira. 

Reclamação 

Por fim tá esvaziado isso aqui [...] o conjunto da 
população infelizmente não foi atingida por esse 
debate é importante para que de fato seja algo 
democrático, que isso aqui seja exitoso que esse 
debate seja disseminado nos bairros para que a 
população se aproprie do que pode acontecer daqui 
pra frente. 

Quanto as questões das pessoas compareceram ao local nós 
gostaríamos de lembrar que o evento está sendo transmitido 
hoje pelo Facebook da prefeitura, visto os casos de COVID que 
tem aumentado na cidade, garantido a aqueles que não 
estivessem se sentindo confortáveis de estar em um ambiente 
que naturalmente seria mais conturbado, mais lotado, pudessem 
fazer sua participação de casa e que houve um processo de 
divulgação institucional garantindo o amplo conhecimento da 
sociedade acompanhado inclusive pelo Ministério Público do 
Estado. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB e foi esclarecido ao interessado. 

Jackson Dias 

Sugestão 

A minha sugestão é para que quando for tratar da 
privatização, da concessão ou da execução desse 
plano por que alguém vai ter que executar, vai ser a 
prefeitura ou empresa privada, não sei quem vai ser 
mas espero que seja gestão municipal, espero que 
seja a COSALT que execute esse plano e não privatize, 
mas quando forem fazer as audiências públicas que 
façam descentralizadas, a gente sabe que a prefeitura 
não vai conseguir fazer audiência em cada bairro, mas 
pelo menos dividir a cidade em pelo menos quatro 
polos, área urbana para fazer as audiências, por que 
uma coisa é apresentar o plano que é importante, 
outra coisa é discutir quem é que vai executar. 

A sugestão de audiências descentralizadas em eventual 
necessidade de discussão de audiência de concessão foi anotada. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB e foi esclarecido ao interessado. 

Contribuição 

Essa estimativa de cem mil habitantes que colocaram 
no plano é a mesma de 2010, antes de Belo Monte e 
acho que todo mundo que anda Altamira, sabe que 
tem muito mais de cem mil habitantes, sabendo que 
é um dado do IBGE, e que não foi feito o novo censo 
que era pra ter sido feito em 2020, mas é importante 
que a prefeitura possa estimar o número real. 

Em relação ao diagnóstico populacional foi feito todo um 
trabalho paralelo, cruzando as estimativas populacionais do IBGE 
que hoje é o órgão oficial de estatística do Brasil. Com 
metodologias que descendem e são validadas por ele, para 
compor este estudo, além do levantamento populacional feito 
pela Norte Energia e informado ao IBAMA a cada seis meses, nós 
tivemos um levantamento estatístico realizado pela própria FIPE 
e um levantamento técnico realizado pela prefeitura cruzando 

Não procedente. 
O questionamento da metodologia de 
estimativa populacional foi esclarecido 
ao interessado. 
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cadastro de contas de energias elétricas e outras coisas, 
contagem de telhados por imagem de satélites atualizada, então 
nós chegamos a um denominador tanto do quantitativo atual 
para sede quanto do quantitativo atual para os distritos quanto 
da taxa do crescimento, então o número de aproximadamente 
cem mil habitantes, são os habitantes urbanos da sede, ainda 
temos os habitantes urbanos de cada distrito e os habitantes 
rurais. 

Questionamento 

O PMISB prevê a necessidade de investimentos mais 
de cem milhões de reais ao longo desse período do 
plano, esse recurso deve vir de onde? Será 
integralmente financiada pelas taxas cobrada dos 
consumidores?  

São diversas as fontes que podem compor esse recurso desde 
financiamentos a fundos perdidos do governo federal, acesso a 
linhas de crédito e a própria contraprestação do pagamento pela 
prestação do serviço. Então, tudo isso é fonte válida, precisa 
estar provisionada no plano para depois possa ser acessada. 

Não procedente. 
O questionamento foi esclarecido ao 
interessado. 

Questionamento 

O Plano prevê a necessidade de financiamento 
privado para o setor de coleta e manejo dos resíduos 
sólidos que é o que vamos tratar a tarde, sobre o 
sistema de água e esgoto há também essa 
necessidade? 

O PMISB apresenta o diagnostico, metas, proposições, 
programas e ações de investimentos referentes ao saneamento, 
não adentrando no mérito do tipo de financiamento, se público 
ou privado para o sistema de água e esgoto, uma vez que é 
possível através do próprio PMISB aprovado, alcançar qualquer 
um dos dois tipos de financiamentos disponíveis. 

Não procedente. 
O questionamento foi esclarecido ao 
interessado. 

Questionamento 

O diagnóstico elaborado pela prefeitura classifica as 
áreas de abastecimentos como constante, deficitário 
e sem abastecimento, com relação aos trechos desse 
deficitário a prefeitura precisa realizar “manobras” 
para o abastecimento uma vez que de acordo com o 
plano a captação e tratamento de água são 
considerados suficientes e os novos reservatórios 
serão construídos só a partir de 2026 que são os 
quatro RAPS, o que será feito para que essas 
localidades possam ter abastecimentos constantes. 
 

Estão estimados no curto prazo (até 2025) a substituição de 
aproximadamente 12 km de rede deficitárias, além das 
manutenções e correções nos sistemas de bombeamento. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Comentário / 
Sugestão 

A nossa principal solicitação é colocar mais ações de 
curto prazo principalmente para esses cinco 
reassentamentos e também para bairros como Paixão 
de Cristo, a Colina e outros bairros também como o 
próprio Bela Vista. 

O curto prazo se encerra em 2025, da aprovação deste plano vai 
descender a modificação da lei orçamentária a partir do ano que 
vem criando a cifra destinada à essa execução, e a partir daí 
algumas coisas são necessárias fazer um estudo preliminar como 
foi colocado, um estudo no RUC e outras situações, então 
prevendo os estudos no curto prazo, garantia do investimento já 
direto, ou seja, há ações a serem realizadas na rua e no sistema 
a partir do médio prazo, temos também investimento no curto 
prazo, que são as substituições de reservatórios, são para 
correções de redes e outras situações. Reforçando, não é porque 
a maioria dos investimentos está para o médio prazo, 
começando em 2026 que é só lá que vai começar o estudo, eu já 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 
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tenho que ter garantido todos os estudos prévios para aplicar 
aquele montante em 2026, vocês viram que a maior parte da 
aplicação do recurso está no médio prazo, por que o meu prazo 
máximo pela lei pra continuar adimplente, portanto, continuar 
acessando o recurso externo para continuar fazendo é 2033. 
 

José Roberto Comentário 

Primeiro não posso deixar de parabenizar pela 
questão de iniciativa de fazer essa audiência um 
pouco tardia mas nunca é tão tarde que não se possa 
resolver, a questão é que em algum momento tinha 
que ser tomado providência e está sendo agora. [...] 
Então dizer primeiro, acho que privatização não será 
solução, você vai ter problemas se quiser privatizar 
esse sistema de água por que nós vamos mobilizar a 
cidade inteira para ser contra isso é uma coisa por que 
todo sistema público é melhor do que o privado. O 
privado visa lucro para alguns indivíduos, algumas 
empresas privadas que estão interessadas em ganhar 
dinheiro, e questões estratégicas de interesse público 
não pode ser privatizado, já teve muita coisa errada 
com relação a privatização, nós não vamos aceitar isso 
e nem vamos deixar barato aqui no nosso território. 

O senhor se manifestou a respeito da privatização, reforço que 
estamos tomando nota de todo o processo, lembrando que 
também está sendo gravado. Seria só a manifestação senhor 
Roberto? Está anotado. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 

Carlos Caramurú Contribuição 

Eu quero aqui lembrar a todos a questão da 
acessibilidade e da inclusão das pessoas com 
deficiência e dos idosos nas questões das isenções 
principalmente nos critérios que vão ter na questão 
dessa privatização. [...] de qualquer forma eu dando 
voz aqui a maioria das pessoas com deficiência e de 
idosos, que assegure esse direito até porque dentro 
da lei orgânica do nosso município ela é muito vaga só 
fala em questão de fiscalização ambiental e 
procedimentos ambientais. 
Que assegure os critérios legais de isenção dessas 
pessoas carentes que tem o NIS, principalmente em 
Cachoeira, onde tem as pessoas que realmente ficam 
à margem dessa questão. 

Está prevista uma edição dessa mesma audiência, no distrito de 
Castelo dos Sonhos na segunda-feira dia 25 e no distrito de 
Cachoeira da Serra na terça-feira dia 26, as notificações também 
já foram encaminhadas para os distritos, pra que fosse feita a 
mobilização lá de forma que toda a garantia de direitos e toda 
discussão de saneamento seja respeitada tal como para a sede 
do município, pois os mesmos direitos que valem pra sede, em 
relação ao acesso a água potável, tratada de qualidade e 
esgotamento sanitário são extensíveis aos distritos, tanto que foi 
previsto no plano, a construção de uma estação de tratamento 
em Castelo de Sonhos e para um sistema simplificado em 
Cachoeira da Serra conforme o quantitativo da população e o 
projeto mais adequado , bem como o tratamento do esgoto dos 
dois distritos, e quanto a manifestação sobre a revisão da lei 
orgânica também foi anotado para discussão posterior. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Carolina (ISA) Questionamento 
Hoje o sistema de saneamento básico a prefeitura já 
recebeu formalmente? 

Na data de hoje o sistema de abastecimento água faz parte do 
município, da gestão municipal desde 2015 quando foi recebido, 
e o sistema de esgotamento sanitário permanece sobre a tutela 
da Norte Energia. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 
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Questionamento 
Vocês vão receber um sistema, caso esse plano seja 
aprovado nessa audiência, com 962 ligações 
pendentes que tem que ser feito pela Norte Energia? 

O plano não trata do recebimento do sistema, o plano trata do 
ordenamento do investimento para o funcionamento do sistema 
é preciso entendermos que são discussões distintas, uma que 
está sendo tratado hoje é a garantia do investimento a segunda 
vai seguir via administrativa em discussão do município com o 
IBAMA que é quem determina as condicionantes, e a Norte 
Energia observados as ações judiciais e inquéritos em curso. 
 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 

Questionamento 
Então não tem uma previsão de definição sobre a 
gestão e a assunção do sistema de esgoto pela 
prefeitura? 

Não temos e o plano não encerra essa discussão. 
Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 

Questionamento 
E com relação ao tempo de abastecimento de carros 
pipas nos RUC’S até que o sistema seja resolvido, 
vocês têm uma previsão disso? 

Como nós comentamos está provisionado recurso no plano para 
fazer cessar o abastecimento por fonte irregular ou por fonte 
paliativa que é o carro pipa e esse ordenamento de recursos será 
organizado pelo prestador do serviço, hoje a COSALT por meio 
de projetos, programas e ações a serem apresentados 
posteriormente. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Questionamento 

Só um último comentário, o parecer que me referi é o 
parecer que saiu agora em junho de renovação da LO 
então se a prefeitura não tem conhecimento, a 
sociedade civil pode protocolar para vocês, ele é um 
documento público do licenciamento e neste 
documento está escrito que as condicionantes de 
saneamento estão com pendências e que o sistema 
ainda não está 100% apto. 

Aguardamos o protocolo para conhecimento, mas gostaríamos 
de salientar que a comunicação entre instituições é feita de 
forma direta, é necessário que o IBAMA tenha o entendimento, 
ele notifica a prefeitura de forma formal para que sigamos o 
processo lógico, institucional de atendimento as demandas. 

Não procedente. 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 

Deus do SESPE Comentário 

Se tivessem feito projeto de trabalho em Altamira, 
primeiro tinham chamado a Norte Energia, façam a 
nossa cidade como é que tem que ser e depois vocês 
constroem a hidrelétrica ai nós teríamos uma cidade 
de qualidade, nós vivemos no século XXI, uma cidade 
como Altamira não é pra viver o que estar vivendo 
hoje, falta de água, carro pipa nos RUC´s, isso é uma 
pouca vergonha para o nosso município.  

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para ampliação 
(instalação nova) e substituição de rede de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, bem como da realização da 
ligação dos imóveis às redes de forma a garantir a 
universalização até 2033. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

José Roberto Comentário 

A educação ambiental devia estar inserida em todo 
processo de ensino e aprendizagem desde quando a 
criança entra na escola nos seus primeiros anos 
escolares, desde a alfabetização que a educação 
ambiental deveria estar inserida nisso aí como a 
questão comportamental que não é só da família, é 
obrigação também do Estado. 

As duas ponderações são bem pertinentes nós concordamos com 
elas e também somos signatários, de fato há que se discutir um 
pouco mais nas nossas escolas a questão da educação ambiental 
e essa questão da responsabilidade da sociedade com o lixo que 
ela gera. Há 15 dias eu fui visitar a obra de pavimentação da 
Invasão dos Carroceiros, que fica próximo ao conjunto Santa 
Benedita, e numa rua do Santa Benedita, na frente de quase toda 
casa tinha uma fogueira, com um monte de entulho, aí liguei para 
Secretária de Obras e ela disse: “Prefeito, a gente retira esse 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 
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entulho e no outro dia eles colocam novamente! as vezes logo 
após a caçamba passar e retirar o lixo”. Então, a gente precisa 
entender que a cidade, o município ele é nosso, ele não é do 
Prefeito ele não é do Vereador, eles são servidores públicos 
temporários que estão apenas com a responsabilidade de retirar 
esse entulho, mas é necessário que haja essa colaboração de 
todos, de entender que a minha rua, o meu bairro, ele é meu, ele 
me pertence e que eu preciso também como cidadão dar a minha 
contribuição. 

Comentário 

Eu sou contra a privatização da água assim como 
privações de outros setores estratégicos do 
atendimento público, mas nessa questão aí do 
saneamento básico relativo a questão do lixo 
dependendo muito de uma educação ambiental eu 
sou a favor de que se tenha algum segmento desses 
ai que podem ser privados principalmente pelo o que 
eu falei inicialmente lixo não é lixo e se bem 
trabalhado pode gerar emprego e renda para as 
pessoas em vez de ficar sendo um problema de 
produção de ratos, de insetos e de prejudicar a saúde 
das pessoas. 

O Plano de Saneamento já faz e já provisiona os investimentos 
necessários para as melhorias no aterro sanitário, no sistema de 
coleta, no sistema de tratamento para a implantação da coleta 
seletiva e da recuperação de recicláveis. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado 

Rafael Barbosa Questionamento 

A taxa de resíduos sólidos atualmente consegue 
custear os resíduos sólidos da cidade? Se não esse 
valor será aumentado? 

A taxa de resíduos sólidos precisa ser revista, não foi feita uma 
mensuração justa do que se diz respeito a questão dos valores, 
considerando a parte comercial de Altamira, hoje quem tem um 
escritório pequeno de 3x4 paga a mesma taxa de lixo que um 
supermercado, isso é uma injustiça que tem que ser corrigida 
dentro dessa nova lei como será necessário que discuta a 
questão de isenções, de repente uma tarifa social e aqui a gente 
aproveita que tá o vice presidente da câmara, o vereador Davi e 
outros vereadores, por que isso é um tema que a câmara 
precisa se debruçar para que a gente possa discutir. Falando 
sobre a realidade o que se arrecada durante um ano das 
situações de resíduos sólidos é o que a gente gasta por mês 
para coletar o lixo, ano passado a prefeitura lançou através da 
secretaria de administração e finanças cinco milhões e 
oitocentos mil em cobranças de taxa em resíduos sólidos o 
município conseguiu arrecadar apenas um milhão e duzentos, 
ou seja, um quinto do valor o que arrecadamos ano passado 
deu pra cobrir um mês. 

Não procedente 
O questionamento não se refere ao 
PMISB. 
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JULGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS 

Nome Tipo de Contribuição Descrição da contribuição Resposta Análise 

Cidadão não 
identificado 

Questionamento 

A minha dúvida na verdade é sobre o índice populacional 
que vocês fizeram da nossa cidade que aqui na tabela do 
slide estava 2022 e você tinha falado que o último censo 
foi em 2010, mas na tabela que vocês estão se baseando 
está 2022- 9.697 pessoas correto? Vocês estão fazendo a 
base financeira também a questão dos investimentos tudo 
em cima desse censo de 2010? 
Então à contagem de vocês são aquelas dois mil e algumas 
casas que foram feitas já pelo satélite? São as aptas ao 
tratamento de esgoto e a água? 

Não, nós pegamos a base do censo formal de 2010, fizemos 
uma contagem de imóveis por imagem de satélite para 
validar, com a média de pessoas por imóvel de 2010 do IBGE, 
porque é o único dado oficial que nós tínhamos e aplicamos 
um tratamento estatístico pela FIPE da USP, para chegar no 
quantitativo populacional. O investimento ele é contado 
com o crescimento da população por essa taxa de 
crescimento até 2051, mas ele pode ser revisto agora na 
contagem formal do IBGE, vai passar por novo processo 
estatístico, e já será a primeira revisão do plano. 
O crescimento populacional e os imóveis identificados no 
diagnóstico são a base de cálculo para investimento e meta 
de atendimento dos serviços do PMISB. 
 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Cidadão não 
identificado 

Questionamento 

Quanto à localidade, eu sei que vocês já tinham dito que 
vão fazer um estudo, para ver se vocês têm a área ou se 
não tem, mas já tem alguma previsão de onde será a 
captação de água e onde será a ponto de lançamento do 
tratamento de esgoto? 

Não, nós ainda precisamos ver o ponto do rio Curuá que vai 
ter menos impacto para a instalação da estação de captação 
e o melhor ponto para a estação de tratamento de água e de 
esgoto. O PMISB já prevê o investimento e a fase de 
planejamento. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Maria Araújo Questionamento 

Dentro da proposta da educação ambiental apresentada, 
além de fazer o trabalho nas escolas, teriam uma proposta 
de implantar essa questão da educação ambiental no 
espaço escolar? Nossa sugestão é de implantar a questão 
de formações, tanto para professores, educadores, enfim, 
como para os alunos, palestras. Incluir além da educação 
(formal), da cultura e da arte, fazer uma parceria entre os 
órgãos e instituições no sentido de programar, organizar 
formações de professores e alunos com palestras, 
atividades de músicas e danças integrando todas as 
secretarias da prefeitura. 

O MEC já trata da educação ambiental como componente 
inserido naturalmente nas outras matérias, então se prevê 
no PMISB, também, o fortalecimento do vínculo nas outras 
secretarias em função disso e a garantia do recurso para 
fomentar na escola, no bairro, diversas ações, então nós 
teremos a previsão para o orçamento para execução. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Cidadão não 
identificado 

Sugestão 

Quanto ao lodo que sobra de resíduo após o tratamento 
do esgoto doméstico e os resíduos de poda, sugerimos 
fazer adubo para ajudar os pequenos (produtores 
familiares ou cidadãos).  
Reinterpretação nossa pra manter o bom entendimento. 

O PMISB dispõe de metas para a recuperação de resíduos e 
descarte adequado.  

Acatado. 
Será revisado no PMISB a possibilidade 
de utilização dos resíduos inertes desde 
que comprovada a viabilidade. 
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Ana Questionamento 

Como vai ser fiscalizado as ações e prestação de serviços?  
por exemplo, aqui tem muito essa questão de esgoto 
tanto de casa quanto de comércio na rua. As vezes o 
vizinho que joga no teu quintal (o esgoto), como é feita a 
fiscalização? Qual é o caminho para a gente já começar 
essa fiscalização, a cobrar isso? 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 
da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033, o que fará cessar o 
problema. Ademais estabelece formas de controle por 
entidade reguladora e órgãos de controle social 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

 

 

 

 

JULGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA 

Nome Tipo de Contribuição Descrição da contribuição Resposta Análise 

Diane Cruz 

Comentário / 
Sugestão 

Este é um projeto excelente. Estamos com uma 
dificuldade enorme do caminhão de lixo aqui da nossa 
cidade, que está quebrando muito, de forma que fica 
muito lixo nas ruas e nas casas causando o surgimento de 
moscas e tudo. Nesse caso, queria colocar para reforçar os 
caminhões de lixo: para arrumar, porque está péssimo, ou 
vir um outro melhorzinho.  
 
Sobre o aterro sanitário, comentar que coletando e 
levando lá, o que acontece é que dá menos moscas como 
tá tendo moscas aqui na cidade, e tendo o aterro no 
distrito evita isso também. 
Sobre o esgoto, eu tiro pela minha casa, pois a água é 
inconsumível devido às fossas que tem em volta de casa, 
são 3 fossas em volta de casa e não posso beber a água de 
casa. Tendo esse projeto, eu achei excelente por causa 
disso, já que tenho que comprar água toda semana. 

Quanto à melhoria do coletor ou substituição do coletor, 
está incluso no recurso para já ser aplicado em curto prazo 
para a melhoria do pátio de máquinas de coleta de resíduos 
sólidos para fazer melhorar a coleta do lixo e a temos essa 
expectativa com a implementação do aterro e do sistema de 
tratamento de esgoto e abastecimento de água que é de fato 
entregar para a população o que ela tem direito e é 
obrigação do município fazer. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Comentário / 
Sugestão 

Sobre a reciclagem de lixo esses negócios assim, como a 
gente pega a BR-163 e fica bem no meio, tem muito 
descarte de pneu de caminhão e a gente chega a queimar 
os pneus. Lá para cima teria alguma possibilidade de um 
descarte que utilize, alguma coisa assim? 

O município já adota uma política de licenciamento 
ambiental focada na logística reversa deste tipo de item, o 
qual também está disposto no PMISB no utem 3.5.4.11. - 
Sistema de Logística Reversa. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 
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Vilmar Questionamento  

Como já foi citado da Usina de lá (UHE Belo Monte), eu 
gostaria de trazer para cá, o nosso distrito tem Usinas 
(PCH’s), mas nós não vemos os benefícios (royalties) 
dessas Usinas no próprio distrito, com que funciona? 

O tema de pagamento de royalties foi esclarecido ao 
interessado, mesmo não tendo relação direta com o PMISB.  
Reforçamos, ainda, que o PMISB apresenta horizonte de 
investimentos para ampliação (instalação nova) e 
substituição de rede de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, bem como da realização da ligação 
dos imóveis às redes de forma a garantir a universalização 
até 2033. 

Não Acatada. 
Comentário não referente ao conteúdo 
apresentado. 

Cidadã não 
identificada 

Questionamento 

Eu queria saber se tem como fazer alguma coisa sobre o 
lixo no rio, [...] é uma sujeira, tem como fazer alguma 
coisa, algum projeto pra isso? 

No PMISB já tem a previsão de execução de programas 
educacionais, dispostos no Item 4, os quais servirão para 
atender a este objetivo, além das ações de rotina da 
Secretaria Municipal da Gestão de Meio Ambiente - SEMMA 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Vilmar Questionamento  

A pouco tempo tinha a coleta das embalagens de produtos 
químicos (de defensivos agrícolas) e hoje não tem mais. 
Então a gente fica sem saber como fazer. Eu queria saber 
se tem como o município arrumar um lugar que saia da 
responsabilidade do produtor tanto o pecuarista quanto o 
agricultor, que deixe tudo no lugar lá, que isso ai eu 
acredito que não é só das embalagens dos produtores, 
seria também as garrafas pets, tudo que é embalagem que 
poderia ser reciclado, pode fazer um programa no 
município de levar no mercado e o mercado ter uma caixa 
por lá e depois entrega nesse lugar, eu acho que é questão 
de organizar, é muito simples de fazer e tirar a 
responsabilidade de cima do produtor pois hoje não sabe 
se corre ou se fica, de qualquer maneira é comido, se 
acumula leva multa e se queimar toma multa de novo, 
então vamos ver se tem alguma maneira de resolvermos 
esse problema. 

O município já adota uma política de licenciamento 
ambiental focada na logística reversa deste tipo de item, o 
qual também está disposto no PMISB no utem 3.5.4.11. - 
Sistema de Logística Reversa. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 
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JULGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADOS PELO E-MAIL OFICIAL E WHATSAPP 

Nome Tipo de Contribuição Descrição da contribuição Resposta Análise 

Claudiene Santos 

Comentário / 
Sugestão 

Considerando que planejamento das proposições levará 
em consideração o crescimento populacional, citado na 
página 185, bem como que o PMISB deverá ser revisto 
periodicamente, em prazo não superior a 4 anos, 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 
Importante concluir nos bairros:  Instalações de 
distribuição de água e concluir sistema de esgotamento 
sanitário em residências que ainda não receberam as 
instalações. 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 
da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Comentário / 
Sugestão 

De acordo na página 214 a Educação Ambiental apesar de 
garantida pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, por meio do artigo 225, não é suficiente 
para resolver os diversos passivos ambientais gerados por 
essa atividade, mas é condição indispensável para 
alcançar esse objetivo, uma vez que contribui para a 
formação de cidadãos conscientes de seu papel na 
minimização dos impactos ambientais gerados e na 
preservação do meio ambiente. De fato, concordo com a 
educação ambiental por meio de palestras ou campanhas 
educativas não é o suficiente sem outras alternativas para 
inibir a poluição dos espaços públicos. 

O PMISB apresenta, consorciado à execução de ações de 
educação ambiental outras atividades de caráter 
administrativo e fiscalizatório como instrumentos para 
alcançar o objetivo do manejo ambientalmente adequado 
dos resíduos sólidos urbanos. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Contribuição  

Incluir no item 3.5.4.2. Resíduos de Limpeza Urbana do 
tópico “Instalação de cestos de lixo em praças, espaços 
públicos comerciais e urbanos sociais e de lazer 
(balneários e ou locais próximos ao rio Xingu)” 

O termo Limpeza Urbana faz referência aos serviços de 
coleta de entulho, roço, capina, poda e varrição de vias e 
logradouros públicos. A instalação de cestos de lixo, como 
solicitado. A indicação será incluída no item 3.5.4.1. 
Resíduos Sólidos Domiciliares, por ser a classificação do lixo 
comum, produto do uso ou consumo individuais. 

Acatada. 
A indicação será incluída no item 
3.5.4.1. Resíduos Sólidos Domiciliares. 

Ranielson Viana 
 

Reclamação 

Venho informar que não tem água encanada na rua toda 
(não possui rede de distribuição implantada), tenho que 
pegar água em outro imóvel para fazer comida e o mingau 
do meu filho que tem 3 anos de idade. (Endereço 
suprimido pelo moderador). 
 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 
da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Catarina Oliveira Reclamação 
No meu bairro só tem água disponível através de carros 
pipa e as vezes esse abastecimento é interrompido. 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 

Não procedente. 
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da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033.  

Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Cícero Jeruso 
Duarte 

Reclamação 

Existe um canal a céu aberto entupido entre as ruas 4 e 7 
que vai em direção a estação de tratamento ao lado do rio 
Xingu. Sugere que seja canalizado adequadamente, 
fazendo o ligamento das ruas acesso 10 e da rua 7 pois elas 
estão sem saneamento básico. 

Dada a localização estimamos se tratar de canal de 
drenagem de águas pluviais ou córrego canalizado na área 
de cota 100,00m. O caso será tratado dentro do diagnóstico 
do componente Manejo de Águas Pluviais. O PMISB 
apresenta horizonte de investimentos para ampliação 
(instalação nova) e substituição de rede de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, bem como da realização 
da ligação dos imóveis às redes de forma a garantir a 
universalização até 2033, além de cessar o descarte de água 
servida diretamente na rua ou no sistema de drenagem de 
águas pluviais. 

Acatada Parcialmente. 
Parte do comentário já disposto no 
PMISB e oportunamente esclarecido ao 
interessado. Parte será abordado 
futuramente em estudo específico. 

Eliane Coimbra Reclamação 

Reclama sobre o abastecimento de água no bairro. 
Reclama também que por conta de o esgoto ser jogado 
diretamente na rua, isso está danificando a via, formando 
buracos. 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 
da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033, além de cessar o 
descarte de água servida diretamente na rua ou no sistema 
de drenagem de águas pluviais. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

Raissa Costa Reclamação 

Reclama sobre o abastecimento de água inexistente e 
sobre os buracos na rua. 

O PMISB apresenta horizonte de investimentos para 
ampliação (instalação nova) e substituição de rede de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 
da realização da ligação dos imóveis às redes de forma a 
garantir a universalização até 2033. 

Não procedente. 
Comentário já disposto no PMISB e 
oportunamente esclarecido ao 
interessado. 

 

 

 

 

 

 


