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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA E DE
TOMADA DE CONTAS - CFFOTC
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 23/2013
A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TOMADA DE CONTAS da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, por seu Presidente Vereador Renato Gomes, no uso de suas atribuições legais e;

ERRATA
Na publicação do Diário do Legislativo, edição nº 12, de 1º de Novembro de 2013, na pág. 01, onde se lê
“Deliberação da Mesa Diretora nº 025/2013”, leia-se “Deliberação da Mesa Diretora nº 026/2013”.
Câmara Municipal de Sete Lagoas, 12 de Novembro de 2013

Considerando que encontra-se tramitando nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 129/2013 que
“Aprova a Planta de Valores Genéricos do Município de Sete Lagoas para fins de lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU – para o exercício de 2014”, e o Projeto de Lei Complementar nº 009/2013 que “Altera a Lei
complementar nº 74 de 27 de dezembro de 2002 que “Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece
normas de Direito Tributário aplicável ao Município de Sete Lagoas”, os quais deverão ser apreciados e devolvidos ao
Poder Executivo até o final desta Sessão Legislativa;
Considerando o disposto no inciso II do art. 76 da Resolução nº 810 de 05 de julho de 1995 –
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Lagoas;
RESOLVE :
Convocar os munícipes em geral, sociedade civil organizada e demais interessados para participarem
da AUDIÊNCIA PÚBLICA visando à discussão do Projeto de Lei nº 129/2013 que “Aprova a Planta de Valores
Genéricos do Município de Sete Lagoas para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – para
o exercício de 2014”, e o Projeto de Lei Complementar nº 009/2013 que “Altera a Lei complementar nº 74 de 27 de
dezembro de 2002 que “Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece normas de Direito Tributário
aplicável ao Município de Sete Lagoas.
A audiência realizar-se-á no dia 27 de novembro de 2013, quarta-feira, às 9:00 horas, no Plenário
Deputado Wilson Tanure, na Câmara Municipal, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 111, 5º andar, Centro, Sete
Lagoas, com a seguinte programação:
9:00 h– Registro de presenças e Identificação.
9:30h – Abertura.
9:45h – Apresentação do tema pelo Presidente da sessão.
10:00h – Exposição do tema por representantes do Poder Executivo Municipal.
11:15h – Manifestação dos Vereadores inscritos.
12:00h – Manifestação dos inscritos.
12:30 – Considerações finais e encerramento pelo Presidente da sessão.
Esta audiência pública tem por objetivos dar publicidade aos projetos relativos à alteração da base de
cálculo e alíquotas referentes à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Bens Imóveis – IPTU do Município de
Sete Lagoas, proporcionando aos cidadãos oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, bem como
recolher subsídios ou informações úteis à tomada de decisão no processo de apreciação e votação das proposições
em análise.
As inscrições para manifestação poderão ser feitas na Secretaria Executiva, sala 505, 5º andar, na
Câmara Municipal, no horário das 13:00 às 17:00 horas, e no dia do evento até às 9:00 horas, junto a servidores da
Casa.
Os vereadores inscritos poderão se manifestar pelo prazo de 3(três) minutos, estritamente sobre o
assunto da audiência, tendo o interpelado igual prazo para responder, facultadas a réplica e a tréplica de acordo com a
presidência da seção.
O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido na razão do número total de
inscrições realizadas pelo tempo total previsto para as manifestações conforme este edital.
O horário da programação estabelecida poderá ser alterado de acordo com o andamento dos
trabalhos.
Os projetos de leis objeto da audiência encontram-se disponíveis para consulta na Secretaria
Executiva da Câmara Municipal de Sete Lagoas.
Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública para posterior publicação no Diário do
Legislativo, portal www.setelagoas.mg.leg.br.
Câmara Municipal de Sete Lagoas, 11 de novembro de 2013.
Renato Gomes
Presidente da CFFOTC
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013, PARA DISCUSSÃO DA SITUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO SAAE
LOCALIZADA NO KWAIT, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA JOSÉ ESTEVÃO.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Em atendimento ao Requerimento Nº 769/2013 de autoria do Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau, aprovado em reunião plenária realizada no dia 06/08/2013, a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou no dia 03 de
outubro de 2013, no Plenário Deputado Wilson Tanure, sito na Av. Getúlio Vargas, Nº 111, Centro, AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão da situação da Estação Elevatória de Esgoto do SAAE localizada no Kwait, nas
imediações da Rua José Estevão. A abertura da reunião foi realizada pelo Cerimonial desta Casa, passando à composição da Mesa: Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau, Presidente desta Sessão e autor do
Requerimento que resultou esta Audiência, Vereador Renato Gomes, Vereador Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, Thiago da Silva Oliveira, Diretor de Água e Esgoto do SAAE, Glauciene Ferreira Santos, Consultora Técnica do
SAAE, Adriano França, Gerente de Apoio do SAAE, Pedro Vieira, Engenheiro Civil do SAAE, João Batista Pereira e Márcia Aparecida de Oliveira, Representantes dos Moradores do Bairro Kwait. Foram destacadas as presenças
da Senhora Silvana Emerick, assessora do Vereador Décio Márcio Majela Abreu, e de Vítor Messias, da Juventude do PT Sete Lagoas. Em seguida, o Cerimonial leu os ofícios dos Vereadores Márcio Paulino da Silva Torres,
Marcelo Pires Rodrigues, Décio Márcio Majela Abreu e Milton Maurício Martins, justificando suas ausências. O Cerimonial passou a palavra ao Presidente desta Audiência, Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau, que
cumprimentou e agradeceu a todos os presentes. Em seguida o Cerimonial fez a leitura do REQUERIMENTO que originou esta Audiência, e terminada a leitura deste, indagou ao Vereador presidente desta Audiência Douglas Melo
se seria necessário a leitura do Edital desta Audiência Pública de nº 14/2013. O Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau pediu que fosse lido somente os pontos mais importantes, uma vez que o mesmo se encontra no site à
disposição de todos. Após a leitura do mesmo, a palavra foi passada ao Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau, que convidou o ex Vereador Claudinei Dias da Silva, a se sentar ao lado dos vereadores presentes. Lamentou
a ausência do Executivo e destacou a relevância do assunto desta audiência, por se tratar de um problema antigo e que já passou da hora de ser resolvido. Disse que apresentaria alguns slides com fotos que comprovam que a
Estação Elevatória de Esgoto do SAAE transborda esgoto no Córrego dos Tropeiros. As fotos apresentadas mostram vazão da bomba jogando esgoto na Rua Américo Mendonça Scotch, no Bairro Kwait, e o esgoto sendo
depositado diretamente nas nascentes, onde a sujeira atrai muitos insetos e animais peçonhentos, prejudicando principalmente as crianças. Após a exposição das fotos, o Vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau, passou a
palavra ao Senhor Thiago da Silva Oliveira, Diretor de Água e Esgoto do SAAE, e à Senhora Glauciene Ferreira Santos, Consultora Técnica do SAAE, para fazerem uma explanação sobre como se encontra a situação da Estação
elevatória de Esgoto do SAAE, instalada no Kwait, apresentando seus problemas e o que poderá ser feito para solucioná-los objetivando impedir o transbordamento de esgoto no Córrego dos Tropeiros e o mau cheiro que ali vem
ocasionando. O Senhor Thiago relatou que a Elevatória do Bairro Kwait trabalha seguindo o projeto By Pass, que é um extravasor e que é usado para dar manutenção. É um serviço como se fosse o ladrão da caixa d'água, para dar
manutenção na bomba e no fosso reservatório da elevatória. As descargas não são frequentes, são feitas somente quando se dá a manutenção ou quando há queda de energia que faz a bomba parar de funcionar. No caso dos
interceptores da rede de esgoto aqui em Sete Lagoas, há um problema gravíssimo de interferência da água pluvial em nossas redes. Está sendo buscado recursos para se construir 30 Km de interceptores aqui em Sete Lagoas. E
essa elevatória será contemplada nesses 30 Km, onde existem ligações clandestinas que serão sanadas com a ligação desses interceptores. Também haverá ampliação da elevatória, da sua capacidade de bombeamento com a
aquisição de novos conjuntos de bombas. Passou-se a palavra para a Senhora Glauciene que disse ter assumido agora a área de esgoto. Ressaltou que a equipe tem grande interesse nos investimentos na área de esgoto, e que é
uma área que demanda muita atenção e muito cuidado no Município. O primeiro ponto a ser considerado em relação à elevatória do Kwait, temos a dizer que ela é uma elevação necessária, pois o esgoto não tem como ir por
gravidade, ele tem que ser bombeado. O segundo ponto é que as instalações são precárias realmente, mas em visita ao local constatamos que ela está operando normalmente e que atende a função pela qual ela foi construída.
Ela está bombeando o esgoto. Os problemas maiores acontecem quando acontecem os imprevistos de interrupções de energia elétrica. Aí entra o By Pass que o Thiago falou. E só é aberto em casos de emergência. Existe um
problema grave em praticamente toda a cidade, é que existem muitas ligações clandestinas de água pluvial, e que só pode ser combatido com a ajuda da população, porque como todos sabem, quando chove muito em Sete
Lagoas vaza esgoto na maioria dos bairros de Sete Lagoas. E em relação a esse problema estamos nos empenhando muito para resolver, para reduzir e minimizar esses transtornos que esses vazamentos causam. Administração
Municipal junto com o SAAE está buscando recursos para construção de uma ETE única, de porte maior para atender a todo o Município de Sete Lagoas. E essa ETE já tem uma área definida, sendo que já foi contratada uma
empresa para Elaboração do Projeto, pois é necessário que se tenha um projeto elaborado ao requerer recursos do Governo Federal. E temos a dizer que o Córrego dos Tropeiros será beneficiado com essa instalação de
interceptores para que seja feita a despoluição daquela bacia. A palavra foi passada para o Senhor Adriano França, Gerente de Apoio do SAAE e ao Senhor Pedro Vieira, Engenheiro Civil do SAAE. O Senhor Adriano França disse
que participou de um complemento de reforma da elevatória do Kwait que começou no ano passado e foi concluída agora, que estava paralisada por causa de uma enchente que inundou a casa de máquina, e na época foi feita
uma elevação da estrutura para a recuperação de todo o sistema. Foi adotado então o By Pass que já foi citado pelo Thiago e pela Glauciene. Essa mudança se fez necessário, pois o esgoto que chegava naquela estação era
trabalhado por um funcionário que vestia um macacão e entrava para fazer a derivação da água com saco de areia, saindo dalí completamente encharcado de esgoto. Sendo assim a Elevatória está em funcionamento, existem
problemas, mas que, estamos caminhando para busca de soluções, sendo que foram feitas a troca de algumas bombas. Foi passada a palavra aos inscritos que poderão perguntar ou apresentar propostas para melhoria da
Elevatória do Kwait. Primeiro inscrito o Senhor João Batista Pereira, morador do Bairro Kwait que disse discordar do que foi explanado, pois a seu ver o que o SAAE tem feito são serviços paliativos, e o que os moradores estão
sofrendo é lamentável. É lamentável também o descaso com que tem sido tratados os problemas do Bairro Kwait. O que os moradores mais querem é que seja tirada essa Caixa Elevatória do Bairro, pois ela só tem deixado os
moradores mais doentes. O Senhor João perguntou aos funcionários do SAAE, o porquê de antes serem três bombas instaladas e hoje é somente uma, e se há mais providências além das que foram citadas e já que pagamos a
taxa de esgoto, porque o mesmo não é tratado? A Senhora Glauciene disse que estão sendo feitos investimentos para compra e instalação de bombas reserva, para que quando uma for queimada, outra entre em funcionamento
imediatamente. O sistema de bombeamento é sobrecarregado devido ao grande fluxo de entulhos que chega na unidade, há uma cultura muito errada de que no esgoto pode se jogar tudo e é isso que faz as bombas se queimarem
mais facilmente. Quanto ao mau cheiro, nos comprometemos a buscar alternativas para minimizá-lo, pois sabemos que não pode ser totalmente eliminado. A caixa da unidade em questão não pode ser lacrada pois demanda
manutenção. Outra questão levantada é quanto a taxa de esgoto. Se entende que ela é paga pelo tratamento do esgoto, na verdade ela é paga pela disponibilidade do sistema que é a coleta e tratamento. Passou-se a palavra para
a Senhora Márcia Aparecida de Oliveira, moradora do Bairro Kwait que relatou o quanto é doloroso morar ao lado da bomba do SAAE. O mau cheiro é tamanho que não se pode ficar do lado de fora das casas, onde aparecem
ratos, cobras e outros animais peçonhentos. É preciso ficar trancado dentro de casa, sendo difícil até se alimentar, pois o odor é fétido. A Senhora Glauciene frisou novamente que recursos estão sendo buscados para melhoria
da unidade, principalmente quanto ao mau cheiro, e que será liberada uma ordem de serviço para construção de uma ETE no Verde Vale. Logo depois o inscrito Senhor Adair Gonçalves do Nascimento questionou sobre um valor
de 161 milhões no orçamento de 2013 para o SAAE, noticiado no Jornal do Legislativo. Perguntou o que foi feito ou o o que vai ser feito com esse valor em favor da elevatória do Kwait. O Diretor do SAAE, Tiago respondeu que,
como a equipe assumiu somente há quatro meses, não sabem nada a respeito, mesmo porque essa equipe é do setor operacional. No Centro existe um setor que poderá fornecer maiores informações sobre a parte financeira. Foi
informado pela Senhora Glauciene que existe um recurso de quase 5 milhões disponíveis para construção de duas elevatórias, uma ETE e algumas redes de esgoto no Iraque, no Jardim dos Pequis e no Verde Vale. Mais uma
inscrita a Senhora Telma Ribeiro de Souza Pereira disse que mora no Bairro há mais de 20 anos e que tem vários problemas de saúde devido ao mau cheiro exalado da elevatória, pedindo aos funcionários do SAAE mais um
esforço maior para melhorar a situação dos moradores do Bairro Kwait. Adriano França, Gerente de Apoio do SAAE pediu a palavra e disse que ações a curto prazo que estão sendo feitas pelo seu setor é garantir o
funcionamento de todas as bombas, garantir bombas reserva, e assim garantir o sistema em operação, e estudando várias ações a médio e longo prazo. O prefeito está muito preocupado com o sistema de água e esgoto, porém
nós temos uma herança bastante pesada, mas que estamos nos empenhando para resolver. Reconhecemos a gravidade da situação, mas estamos trabalhando para encontrar soluções tanto a curto e a longo prazo. A próxima
inscrita foi Marilena Ribeiro da Silva Pereira moradora do Bairro, disse que infelizmente uma minoria está presente, pois todos foram convidados mas devido à indignação de não serem ouvidos já não acham que vale a pena se
manifestar mais, estão descrentes com a situação. Nosso problema é antigo, sabemos que vocês estão começando agora e não poderão nos dar uma resposta do porquê de tanto descaso, entendemos que precisam de tempo
para consertar isso tudo. Mas, o que precisa de manutenção não é só a bomba, também precisa fazer a limpeza da mata e retirada do lixo que é jogado lá. Mais um inscrito Marcos Vinicius da Silva, morador do Bairro que quis
saber sobre as nascentes do Córrego dos Tropeiros, uma vez que o esgoto é depositado ali, poluindo as nascentes. O que tem sido feito para solucionar esse problema? O Diretor de Esgoto do SAAE disse que existe o Projeto de
implantação dos interceptores paralelo ao Córrego, evitando assim que o esgoto caia nele, despoluindo as nascentes. Voltou a mencionar sobre as ligações clandestinas que atrapalham e muito o trabalho nesta unidade. Logo a
seguir o inscrito Senhor Aquiles Mendes Lobato, morador do Interlagos que acha péssimo o serviço prestado pelo SAAE, que na verdade o SAAE não faz nada. A Senhora Glauciene mais uma vez disse que não pode responder por
gestões passadas, frisando que estão empenhando para a busca de soluções para os problemas em relação a água e esgoto na nossa cidade e prestar um serviço de qualidade. O presidente da audiência passou a palavra ao exvereador Claudinei Dias. Este começou sua fala parabenizando ao Vereador Douglas Melo, presidente desta Audiência, por abraçar essa bandeira pesada que é o SAAE. Relatou também a luta dele para quando vereador, tentar
resolver os problemas do povo quanto a água e esgoto. E concluiu que em sua opinião o SAAE já acabou, não dá mais. O Vereador Douglas Melo disse que uma Câmara forte é uma Câmara unida, e que todos os vereadores estão
unidos para tentar resolver esse grave problema, porque se o SAAE vai ser bom amanhã, não se sabe, o que se sabe é que hoje o SAAE não é bom. Os Senhores Thiago da Silva Oliveira, Diretor de Água e Esgoto do SAAE e Adriano
França, Gerente de Apoio do SAAE, destacaram que nenhum membro da equipe operacional do SAAE, acha que essa elevatória do Kwait seja adequada, e que estão lutando para resolver da melhor maneira possível essa triste
situação em que vivem os moradores do Bairro Kwait. O Vereador Renato Gomes também citou o quanto já tentou melhorar a situação de água e esgoto em Sete Lagoas. Em seu primeiro ano nessa Casa Legislativa, solicitou que
fosse formada uma comissão especial para averiguação da situação das casas de máquinas do SAAE, e em especial a elevatória do Kwait. A comissão foi formada pelos Vereadores Renato Gomes, Gilberto Doceiro e Reginaldo
Tristeza. Trabalharam durante 03 meses visitando todas as casas de máquinas e ao fim das visitas foram detectadas várias deficiências. Foi feito um relatório minucioso que foi entregue ao então diretor do SAAE Ronaldo
Andrade, que aproveitou o mesmo para fazer várias reformas. Disse que o SAAE tem sido uma das autarquias da Prefeitura que estão sendo mais visadas, por estar causando mais transtornos devido à falta de água e pela
situação caótica da elevatória do Kwait. Disse também que o Secretário do Meio Ambiente e o Diretor do SAAE serem as mesmas pessoas é um caso a pensar, e ele deixou a pergunta: Por que isso? A palavra foi passada para o
Vereador Cláudio Henrique Nacif Gonçalves que começou a sua fala parabenizando às pessoas que vieram à esta Audiência e lamentou a ausência de algumas autoridades e moradores. Sugeriu que seja seguido um
planejamento, que seja levado a sério, pois este problema se arrasta há quase 20 anos. E sabemos que as coisas chegaram a esse ponto é por falta de planejamento. Disse estar acreditando nessa nova equipe e desejou-lhes êxito
nessa jornada. O Vereador perguntou se realmente já existem as bombas reserva. O Senhor Adriano França disse que já foram compradas algumas e outras em processo de compra. Passando às considerações finais, o Vereador
Douglas Melo, disse que realmente esse assunto é uma bandeira muito pesada, mas isso não assusta nem a ele, nem aos vereadores Caramelo e Renato Gomes, porque ele já viu obras muito maiores feitas em Sete Lagoas e em
tempo muito curto. É muito bonito ver a Lagoa da Boa Vista com suas árvores e pássaros, mas é muito mais bonito ver a filha da Dona Márcia e os moradores do Bairro Kwait com uma qualidade de vida melhor. Agradeceu a
presença dos moradores do Bairro Kwait, dos vereadores Caramelo e Renato Gomes e também dos funcionários do SAAE, que mesmo alguns ainda não tendo uma maturidade com os problemas, tiveram coragem de vir e até
responder por aqueles que já tem conhecimento do problema há mais tempo e não vieram. Antes de terminar esta Audiência deixou algumas propostas: =Que seja sugerido à Empresa contratada, que faça um projeto de esgoto
levando em conta a retirada da Estação elevatória de esgoto do Bairro Kwait; que se tenha no mínimo duas bombas reserva e não somente uma; que o Poder Executivo envie a esta Casa Legislativa a prestação de contas do
SAAE, com suas respectivas notas fiscais e o empenho 2013; e que seja formada uma comissão para acompanhamento da execução das propostas desta audiência, além de analisar melhor a situação e apresentar novas
propostas. A íntegra desta Audiência Pública encontra-se à disposição na Secretaria Especial de Comunicação desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, 03 de outubro de 2013. Laura Dulcineia de Melo Souza, Matrícula
816./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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