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Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, realizou-se no Salão 1 

Paroquial do Bairro Linha Batista, a Audiência Pública para apresentação do estudo de 2 

Impacto de Vizinhança da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário a ser implantada 3 

na Vila Selinger. Os trabalhos começaram às 19h, com a presença dos moradores 4 

relacionados na lista de presença parte integrante desta ata. A reunião foi aberta pela Dra. 5 

Patrícia representante da CASAN, em seguida o texto segue a transcrição relativa ao 6 

vídeo de gravação constante desta audiência, sendo assim descrito: “Patrícia: Boa noite 7 

a todos, gostaríamos de agradecer a presença de todos, nesta noite, nesta audiência 8 

pública, pedimos que a as pessoas que estiverem de pé, que tomem seus acentos, por 9 

favor, que fiquem aqui no salão. Hoje então é a audiência pública, para apresentação do 10 

EIV, do projeto da ETE, que irá atender a grande Próspera, um projeto da Companhia 11 

Catarinense de Água e Saneamento da CASAN, é com muita alegria que a gente recebe 12 

todos vocês, obrigado por terem vindo, e a gente gostaria então de chamar à mesa,  Sr. 13 

Luiz Seva, gerente do Fundo Municipal de Saneamento do Município de Criciúma, Sr. 14 

Júlio Colombo, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Sr. Ricardo Guidi, 15 

Deputado Estadual, que está aqui presente, o Diretor de expansão e de operações da 16 

CASAN, Sr. Paulo Roberto Meller e o Superintendente Regional Sul/Serra da CASAN, Sr. 17 

Vilmar Tadeu Bonetti, e representando a comunidade já agradecendo aqui a disposição 18 

do espaço pra fazer essa audiência, gostaria de convidar Sr. Onesio Furmanski, 19 

representante do Conselho da Pastoral da Igreja da Linha Batista, por favor.  Eu gostaria 20 

então de passar a palavra rapidamente para o Sr. Ricardo Guidi. Boa noite a todos, quero 21 

cumprimentar o presidente da Câmara Júlio Colombo, Coronel Selva, representante da 22 

Prefeitura, junto ao consórcio com a CASAN, o eng. Paulo Meller, Diretor da CASAN, seu 23 

Onésio representando a comunidade, o Bonetti, representando a CASAN neste ato, acho 24 

que a importância da participação da comunidade, desta audiência pública, da de ver aqui 25 

a comunidade bastante representada, e a gente está aqui pra ouvir, para conhecer o 26 

problema e para estar junto com vocês, parabenizar a comunidade por esta mobilização, 27 

por este envolvimento, e nós como representantes da comunidade lá no Parlamento 28 

estadual, vamos conhecer o problema e junto com vocês lutar pela melhor solução, que 29 

venha a atender a comunidade no geral, um grande abraço a todos e vamos a audiência. 30 

Obrigada, passo a palavra então para o Sr. Luiz Selva, representando a Prefeitura de 31 

Criciúma. Boa noite a todos, cumprimentando o pessoal da mesa, eu só desejo que no 32 

final desta reunião, a gente tenha o sucesso, tanto para o lado da comunidade, 33 
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principalmente para o lado da comunidade e para o lado da CASAN, que todos possam 34 

sair satisfeitos daqui ao final desta noite, obrigado. Passo a palavra então para o Sr. 35 

Vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Sr. júlio Colombo. Boa noite a todos, boa 36 

noite aos membros da mesa, mas principalmente, boa noite a comunidade, gostaria de 37 

cumprimentar os vereadores aqui presente, vereador Zairo Casagrande, em nome de 38 

todos os vereadores dizer que o poder público trabalha em função da comunidade, pelo 39 

bem estar da comunidade, tudo aquilo que for em prol do bem estar da comunidade, a 40 

câmara de vereadores estará apoiando, esperamos que tenhamos bastante sucesso 41 

nesta audiência, boa noite a todos. Gostaria de passar a palavra então para o Sr. Onésio. 42 

Boa noite a todos, quero agradecer a todos que se fazem presentes aqui, eu queria que 43 

todos neste momento tirassem todas as dúvidas, com relação a nossa ETE, esta bem? 44 

Muito obrigado. Sr. Paulo Meller, por favor. Boa noite a todos, é com muito orgulho, muito 45 

prazer que a gente através da CASAN, vem apresentar o projeto para vocês, 46 

cumprimentando a todos os integrantes da mesa, um cumprimento especial a todos vocês. 47 

Esta audiência é justamente pra isso, para se tirar todas as dúvidas, vão ser duas 48 

apresentações uma apresentação do estudo que foi feito, a outra apresentação de todo o 49 

projeto da ETE, justamente é pra isso, vamos tirar todas as dúvidas e um bom trabalho a 50 

nós todos. Sr. Tadeu Vilmar Bonetti. Boa noite a todos, meus cumprimentos aos 51 

integrantes da mesa, é muito grato pra nós que viemos participando deste processo a 52 

bastante tempo, e hoje aqui além da comunidade, além de todas as pessoas, estão aqui 53 

também os companheiros de equipe, que fizeram este projeto, eu acho que muito se tem 54 

dito sobre a ETE, muita gente apreensiva quanto a isso. Sempre mantivemos uma linha 55 

de conversa, mas esta linha de conversa, as reuniões que ocorreram, foram feitas com 56 

representes da comunidade, fizemos inclusive viagem a outro município, onde tivemos a 57 

oportunidade de conhecer uma ETE, similar a esta que pretendemos construir aqui, e lá 58 

também se encontra cercada por residências, sem dar problema nenhum, enfim, apesar 59 

de todas as conversas que existiram com representantes, com câmara de vereadores, 60 

com rádios, com a sociedade, hoje eu acho que é a oportunidade, com os técnicos que 61 

aqui estão, para que a comunidade saia daqui, tirando todas as dúvidas, que tem em 62 

relação ao empreendimento, muito obrigado. Gostaria então de convidar todos da mesa, 63 

que a gente pudesse desfazer a mesa, para iniciar os trabalhos, passamos a palavra agora 64 

para o Sr. Giuliano Elias Colossi, que é secretario executivo do Conselho do Plano Diretor. 65 

Boa noite a todos, eu gostaria primeiramente de me apresentar, eu sou Giuliano Elias 66 

Colossi, arquiteto e urbanista, trabalho na Prefeitura de Criciúma, na secretaria de 67 

infraestrutura, planejamento e mobilidade urbana, neste ato, estou representando o 68 

Conselho de Desenvolvimento Municipal, no qual sou secretario executivo, o Conselho de 69 

Desenvolvimento Municipal, é o conselho do Plano Diretor, que estabelece o zoneamento 70 

da cidade, e a partir deste zoneamento, os usos são determinados para cada região da 71 

cidade. Como é uma audiência pública, esta tem que ter regras, e estas regras foram 72 

estabelecidas pelo próprio Conselho, no regimento interno de funcionamento que depois 73 

foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, vou passar algumas informações, de 74 

como é o regimento, mas primeiramente eu gostaria de apresentar pra vocês as 75 

publicações, vocês que estão mais longe, não vão conseguir enxergar, a publicação que 76 
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é feita do chamamento obrigatório de audiência pública, na página da prefeitura de 77 

criciúma, assim como em jornal local, e houve uma solicitação de alteração da data e do 78 

local da audiência pública e esta solicitação também foi publicada na página da prefeitura 79 

e em jornal local. Bom, como já havia falado, em relação ao regimento. Quais são o 80 

objetivo de uma audiência pública? Apresentar a apreciação pública, a localização da 81 

implantação da edificação no caso de uma ETE. Apresentar o EIV, colher dados e 82 

informações críticas e sugestões, conhecer e identificar possíveis anseios dos munícipes, 83 

que ainda possam não ter sidos diagnosticados e apresentar as ações oriundas dos 84 

técnicos municipais para o estabelecimento do Termo de Compromisso. Regimento 85 

interno, o início dos trabalhos, as 19 horas, a audiência pública será conduzida por 86 

representante da prefeitura, no qual eu estou aqui conduzindo, a audiência seguirá o 87 

normativo aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal em 2015, os 88 

participantes que desejarem  fazer perguntas aos expositores deverão se inscrever 89 

previamente ou durante a apresentação, a manifestação dos inscritos se dará 90 

preferencialmente de forma oral e na impossibilidade, por escrito. Cada inscrito terá três 91 

minutos para perguntas e ou comentários, poderá se dispor de um minuto para 92 

complementações a fala, o responsável pela condução dos trabalhos poderá flexibilizar a 93 

dinâmica da audiência pública, os participantes deverão ater-se ao teor dos temas em 94 

discussão nesta audiência pública, após três horas o responsável dará por encerrada a 95 

audiência pública, a ATA da audiência será lavrada pelo secretário e disponibilizado por 96 

meio eletrônico, ou na página da prefeitura. Patrícia: agora nós entramos na questão da 97 

apresentação, primeiramente em relação a CASAN. Convidamos então o Engenheiro 98 

Sanitarista Carlos Bavaresco, que vai fazer a apresentação, ele é chefe da divisão de 99 

projetos de esgoto da CASAN e ele vai fazer a apresentação do empreendimento que é o 100 

sistema de esgotamento sanitário. Bavaresco: boa noite a todos, vou fazer uma breve 101 

apresentação da ETE, e do empreendimento que está sendo executado aqui na Próspera. 102 

O sistema prevê um investimento na ordem de quarenta e cinco milhões, parte deste 103 

recurso já foi investido, que vocês que são moradores da região, já puderam acompanhar 104 

com as implantações das redes, das ligações domiciliares. Hoje estamos em uma fase 105 

quase que final, faltando a ETE e as elevatórias, é um recurso da Caixa Econômica 106 

Federal, a população de início de plano na ordem de dezoito mil habitantes, que será 107 

contemplada nesta primeira etapa do projeto. Ele contempla na ordem de cinco mil 108 

ligações domiciliares, uma extensão de noventa e dois quilômetros de rede coletora de 109 

esgoto, sete estações elevatórias, sete mil e duzentos quilômetros de emissários de 110 

recalque e uma ETE de cinquenta e cinco litros por segundo, de vazão média. Esta figura 111 

é para representar a área de abrangência desta primeira etapa, o que esta em cor verde, 112 

é a primeira etapa de implantação, praticamente tudo isto já esta implantada, só faltam as 113 

estações elevatórias e depois prevê uma segunda etapa que seria esta parte em cor 114 

alaranjada. Com o objetivo da audiência que era a questão do EIV, quando a gente faz o 115 

estudo para implantação de um projeto de esgotamento sanitário, um dos grandes 116 

complicadores é a ETE, que é a parte final do processo, então esse estudo, essa escolha 117 

não é a toa, a gente elenca algumas possibilidades de alguns estudos que são vistos para 118 

cada área, apropriada para receber uma estação de coleta de esgoto e dentre esses 119 
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estudos, devemos levar em consideração a vazão do projeto para ver se o corpo receptor 120 

que vai receber este efluente tratado, se tem ou não condições de receber, a distância em 121 

relação às habitações, embora isso a gente sabe que essa estação de tratamento ela já 122 

pode ficar mais próximo de residências, mas a gente procura afastar das residências, 123 

porque sabemos que pode acabar tendo uma certa rejeição, mas até que a tecnologia nos 124 

permite trazer para bem próximo de residências, sem problemas nenhum, deve ser levado 125 

em conta também a extensão do emissário de esgoto bruto, que é aquele que vai pegar o 126 

esgoto da cidade e vai levar até a estação de tratamento, como o emissário do efluente 127 

tratado que vai pegar o efluente da estação de tratamento e vai levar até o corpo receptor, 128 

o tipo de tratamento dos efluentes a ser aplicado na ETE, então a gente estuda várias 129 

alternativas e processos de tratamento, visando, atender os padrões de legislação 130 

ambiental, área útil disponível para construção da ETE, então a gente tem que ter uma 131 

área razoável para poder fazer a implantação da estação, prevê a possibilidade de 132 

ampliação da estação, e o entorno, para ter uma barreira física, para que não cause 133 

nenhum impacto visual, até para a população, esta área tem que ser uma área grande, 134 

verificar se a região é alagável ou não, pra ver se não vai comprometer sua operação, de 135 

fácil acesso, a situação topográfica da área, esta área tem que ser de preferência que 136 

possa possibilitar o lançamento do efluente tratado para o corpo receptor por gravidade, 137 

que impeça a dependência de uma bomba para fazer este transporte, avaliação do 138 

impactos ambientais causado por cada uma das alternativas que são estudas, acesso a 139 

ETE, tem que ter um acesso bom, rápido, para qualquer momento poder chegar na 140 

estação de tratamento, e o custo de aquisição da área e dos emissários de efluente bruto 141 

e efluente tratado, porque isso custa dinheiro, então também tem que ficar dentro de um 142 

valor razoável. Das alternativas que foram estudadas, essa foi a área que foi escolhida e 143 

foi elencada como a área ideal para o tratamento de esgoto. Aqui é a rua principal, essa 144 

área hachurada é a área que a CASAN adquiriu, e a ETE foi colocada bem afastada da 145 

rua principal, e lá tem emissário final, que vai chegar até o rio. Aqui pra dar uma idéia de 146 

como vai ficar a ETE depois, na entrada nós temos uma guarita, um laboratório, e depois 147 

passa para a estação de tratamento, toda urbanizada. Aqui para se ter uma idéia da rua, 148 

essa é a visão que se vai ter, então não vai dar pra ver a ETE da rua, apenas um portão 149 

e mais nada (houve tumulto) Giuliano pediu a fala, e disse que gostaria de dizer que de 150 

acordo com o regimento as perguntas sejam feitas no final da apresentação. Esta é a vista 151 

de quando chegar na ETE, tem mais ou menos setecentos metros da via principal até o 152 

portão da ETE, então chegando na estação de tratamento, um portão com uma guarita, 153 

aqui nós já estamos dentro da ETE, possui um laboratório de controle da ETE, este 154 

laboratório conta com um auditório com capacidade mais ou menos de vinte pessoas, para 155 

que se possa levar a comunidade, para conhecer a estação, as escolas, os alunos para 156 

poderem conhecer a estação de tratamento, então ela foi projetada com um auditório para 157 

mais ou menos vinte pessoas. Esta é a entrada da estação de tratamento, aqui só para 158 

chamar atenção, na entrada ali nós estamos prevendo a construção de um lago, onde 159 

este lago será com o efluente tratado, então depois de tratado o efluente ele vai retornar 160 

e vai ficar passando por esse lago, pensamos em colocar peixes, para que a comunidade 161 

possa ver a eficiência da estação de tratamento, irá ser com a água de reuso. Então na 162 
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entrada nós temos o laboratório, depois passa para o tratamento preliminar aonde o 163 

esgoto bruto, primeira chegada a estação de tratamento, onde é retirada todo o material 164 

grosseiro, o lixo que acaba chegando com o esgoto, esta unidade ela é toda coberta, cem 165 

por cento coberta, não da pra ver o esgoto, possui peneiras automatizadas, que fazem a 166 

retirada automática dessa sujeira, os gases que se formam nessa unidade eles serão 167 

tratados naquele retângulo cinza que tem ali, onde ali há um tratamento para os gases 168 

que é retirado dessa unidade, depois dessa unidade, sem essa sujeira maior, passa por 169 

um reator anaeróbio, onde há uma primeira decantação da matéria orgânica, da carga 170 

poluidora, esta unidade representa um tratamento em torno de setenta por cento mais ou 171 

menos da carga poluidora, passando por esta unidade, esse reator ele vai para um 172 

tratamento biológico, aonde ele vai receber oxigênio, para depurar o restante da carga 173 

poluidora, com isso ele vai sair com mais eficiência no final do processo, entorno de 174 

noventa e cinco por cento de eficiência, deste filtro biológico, sai um líquido mais escuro 175 

e com bastante oxigênio, então ele vai para um decantador secundario onde faz a 176 

separação fina o lodo fica decantado no fundo desse tanque a parte clarificada vai para o 177 

tanque de contato aonde ele vai receber cloro para fazer a desinfecção, não é a intenção 178 

dessa desinfecção não é para beber a água, por que ela ainda vai sair com um certo teor 179 

de coliformes fecais, onde a legislação não permite que se beba a água do reuso de um 180 

processo de uma ETE, mas ele vai receber cloro para que saia dentro dos padrões de 181 

balneabilidades exigidos pela FATMA. O lodo que fica retido no fundo do decantador, ele 182 

volta para o sistema, volta pro reator, voltando ao reator, a uma recarga das bactérias, 183 

para acelerar ainda mais o processo de tratamento de esgoto, e o excesso de lodo, 184 

produzido no reator ele é retirado naquele outro retângulo cinza, onde tem um sistema de 185 

desidratação de lodo, com equipamentos, que acabaram retirando a umidade desse lodo, 186 

porque esse lodo tem que ser transportado até um aterro sanitário, e para não encarecer 187 

o custo, então é desidratado esse lodo, o lodo vai para um aterro sanitário e a água que é 188 

retirada do lodo, volta para o processo para ser tratada novamente. Depois de todo esse 189 

processo, tem o tanque de contato, como já havia dito, que é para adicionar o cloro na 190 

água, e do ladinho lá daquele círculo, dos decantadores secundários, ali tem uma unidade 191 

que é de reuso da água, então toda a água que é necessária para o tratamento é água de 192 

reuso, embora a gente tenha água potável ali também na estação de tratamento, mas toda 193 

a operação e manutenção é feita com a água do tratamento. Aqui é uma idéia geral de 194 

como vai ficar a ETE, vista ela de fundo, toda ela vai ter uma proteção vegetal, pra 195 

minimizar os impactos visuais. Embora o local seja afastado é uma obra que não precisaria 196 

esconder, tanto é que foi construído um auditório, que é para a comunidade ir visitar, é 197 

para levar os alunos para eles conhecerem o que é uma ETE, não é nossa intenção 198 

esconder, a gente quer mostrar o que a gente sabe fazer. Obrigada pessoal. Patrícia: 199 

dando continuidade, nós gostaríamos de chamar a empresa CGM que fez o EIV, para 200 

fazer a apresentação do estudo. Eu gostaria de avisar a todos, como existe uma regra de 201 

inscrições para a fase de perguntas, após o término das apresentações, eu vou pegar os 202 

nomes das pessoas que queiram se inscrever, então as pessoas que já queiram se 203 

inscrever, podem passar o nome para mim. Boa noite a todos, meu nome é Emerson 204 

Crippa, sou Engenheiro Agrônomo, nós fomos contratados pela empresa CGM 205 
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Engenharia, para elaborar inicialmente o projeto de supressão vegetal que envolve a área 206 

que passa o efluente tratado até o Rio Linha Anta. Montamos uma equipe multidisciplinar 207 

para elaborar o EIV, como forma complementar a um Estudo Ambiental Simplificado que 208 

havia sido protocolado junto a municipalidade. A nossa equipe é composta por um 209 

Engenheiro Civil, Clóvis Bozzano, Engenheiro Agrônomo, Emerson Crippa, Engenheira 210 

Ambiental Marina Brino Rabello, Advogado Gidão de Cidião de Barros e um Arquiteto e 211 

Urbanista Roberto de Oliveira Cabral, que vai nos dar uma síntese do EIV. Boa noite a 212 

todos, meu nome é Roberto de Oliveira Cabral, sou arquiteto e urbanista, já trabalho fazem 213 

seis anos com EIV, obrigado pela presença de todos. O EIV é um estudo importante para 214 

determinar os impactos positivos e os impactos negativos de todos os empreendimento 215 

que são implantados em um município, principalmente devido ao seu porte, no caso da 216 

ETE, é mais pela questão ambiental do que propriamente dito, do que pelos impactos 217 

urbanísticos que a gente fala, a área de influência direta nós temos essa parte que esta 218 

circundada em branco, em volta do terreno da ETE, localizado na Rua São Cristovão, área 219 

de influência indireta passa a ser todo o bairro Próspera e as adjacências, num raio de 220 

mais ou menos quinhentos metros em volta da ETE, foi a área de vizinhança que a gente 221 

estipulou que é a área diretamente afetada. O Plano Diretor, quanto ao uso e ocupação 222 

do solo na área, ele diz que é uma ZAA, Zona Agropecuária e Agroindustrial e ZRU, Zona 223 

Rururbana, é uma mistura, a parte amarela é a Zona Agropecuária e Agroindustrial e a 224 

parte verdinha e a menorzinha é a  Zona Rururbana, que fica mais próxima a área urbana. 225 

Quanto ao uso de ocupação do solo, o Plano Diretor em seu anexo 12, prevê quando a 226 

atividade de ETE, é classificada como C4, a ETE encontra-se em uma Zona Agripecuárea 227 

e Agroindustrial, sendo seu uso considerado permissível, ou seja, dependerá da análise 228 

da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, para sua aprovação, o uso 229 

do solo no entorno imediato do empreedimento caracteriza-se  por atividades agrícolas e 230 

ou silvicuturais, e em menor grau por construções e habitações. Quanto ao adensamento 231 

populacional, trata-se de área predominantemente rural onde a densidade é baixíssima, 232 

não existirá um processo de atração de contingente populacional no entorno ou vizinhança 233 

da ETE. Conclui-se então, que não haverá um adensamento populacional, ressaltando 234 

que a atividade não é um atrativo a novos moradores. Quanto aos equipamentos urbanos, 235 

saneamento básico, esgotamento sanitário, na primeira etapa foram cento e quarenta e 236 

sete quilômetros de rede, onze mil, trezentos e trinta e cinco ligações prediais e uma ETE, 237 

que é a ETE da Santa Luzia. Esta etapa contemplou a área central da cidade, a partir da 238 

divisa com o bairro Próspera até a foz do Rio Criciúma, no Rio Sangão. Ainda quanto aos 239 

equipamentos urbanos, saneamento básico, agora o abastecimento de água, o 240 

atendimento quase noventa e oito por cento da população, já é atendida em Criciúma, a 241 

captação da água é feita na barragem do Rio São Bento, o tratamento é feito na  ETA de 242 

São Defende, existe a distribuição para cinquenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e 243 

duas habitações ou ligações ativas, consumo médio per capta é de aproximadamente 244 

cento e vinte e três litros por habitantes por dia. Ainda sobre os equipamento urbanos, 245 

resíduos sólidos, sobre a coleta de lixo, o atendimento é feito pela Rac Limpeza Urbana, 246 

atende em média noventa e nove por cento da população, a área de influência, coleta 247 

convencional, segunda, quarta e sexta no período matutino, a coleta seletiva, conforme 248 
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tabela abaixo, quem tiver interesse, pode chegar mais perto para ver, a coleta mensal 249 

chega a quatro mil e seiscentas toneladas, ou seja, um pouco mais de meio quilo de lixo 250 

por dia para cada habitante. Quanto a drenagem urbana, as vias não pavimentadas 251 

presentes na área de influência, que são muitas, não possuem sistema de drenagem 252 

pluvial, bem como canaletas para o escoamento da água superficial. Quanto a energia 253 

elétrica, existem vários fornecedores, a CELESC, COOPERCOCAL, COOPERA, 254 

CERTREL CERMOFUL E CERSUL, atende quase cem por cento dos domicílios de 255 

Criciúma, a transmissão é feita pela Eletrosul Centrais Elétricas, que possui a subestação 256 

exclusiva, eficiência energética, fases de implantação e operação, aqui nós temos uma 257 

tabela com um resumo, do tipo de consumidor, o número de unidades consumidoras para 258 

cada tipo, o consumo total para cada tipo de consumo e a representatividade no consumo 259 

total em percentual, esta tabela mostra a quantidade de energia consumida no município 260 

em dois mil e dez, são uns dado já, de uns anos atrás. Ainda sobre os equipamentos 261 

urbanos, sobre as telecomunicações, existem várias operadoras, como a OI, TIM, VIVO, 262 

NET, GVT, dentre outras, destaca-se que a área de influência da ETE é contemplada por 263 

alguns desses serviços de telecomunicações citados, sendo suficientes para atender a 264 

demanda gerada pelo equipamento. Sobre o gás canalizado é fornecido pela SCGÁS,  a 265 

região D, que seria a região de Criciúma e o sul catarinense, maior consumidora de gás 266 

natural dentre as demais regiões, em primeiro lugar serve a área industrial, em segundo 267 

lugar para o automotivo, em terceiro lugar a área comercial e em quarto lugar serve a área 268 

residencial. A ETE da Próspera não necessita de oferta por parte da concessionária de 269 

gás, portanto nesse quesito, não ocorrerá nenhum impacto. Alguém levantou e perguntou 270 

qual seria a relevância desse estudo para a comunidade ali presente, que não teria 271 

relevância nenhuma essa apresentação. Giuliano pediu a fala: só esclarecendo, essa 272 

questão faz parte de um estudo que foi feito. A mesma pessoa questionou dizendo que 273 

estavam querendo encher linguiça, que estavam cansados de ver apresentações com 274 

letras pequenas, que ninguém enxerga nada. Giuliano falou que estes dados fazem parte 275 

do estudo, então assim, se vocês não querem assistir a apresentação, nós podemos 276 

passar, para outra etapa (houve tumulto). Alguém pediu a fala, pedindo atenção por um 277 

minuto, eu não faço parte da CASAN, nem de autoridade nenhuma, eu sou morador 278 

também aqui da localidade, então assim, por questão de ordem, vamos deixar o pessoal 279 

terminar a apresentação e depois nós vamos ter um momento oportuno para nós 280 

questionarmos, pode ser? Cabral retomou a fala, dizendo que o que está sendo 281 

apresentado é uma análise das infraestruturas do município e da região, em função da 282 

implantação da ETE, o que nós estamos tentando mostrar é que urbanisticamente, os 283 

impactos da ETE são mínimos, os impactos da ETE, é mais a questão ambiental, (houve 284 

tumulto). É que um EIV nos obriga a analisar todas essas questões, mesmo que não se 285 

interfira no dia a dia da comunidade, então para provar que estas questões não são 286 

impactadas, está sendo apresentado, é óbvio que a questão ambiental é muito mais grave 287 

em relação a ETE, então agora se vocês não estão afim de assistir, posso continuar? 288 

Bom, sobre os equipamentos comunitários, educação, o C.E.I.M do Demboski, em relação 289 

a saúde, o mapeamento deles, os equipamentos em relação a segurança pública, tudo 290 

mapeado, localizado no bairro Próspera, tudo em relação a ETE, que será implantada 291 
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naquele terreno em destaque. Com relação ao transporte coletivo, não vai gerar demanda, 292 

a avaliação imobiliária é uma questão que vai impactar negativamente, vai existir uma 293 

desvalorização inicial dos imóveis entre dez e quinze por cento, com relação a mobilidade 294 

urbana, os maiores impactos serão na fase de implantação, na fase de obras, onde haverá 295 

circulação de caminhões e de maquinários, as vias mais movimentadas quando iniciarem 296 

as obras serão a SC 443 e a Rua São Cristóvão. Os fatores que geram segurança no 297 

cruzamento com a rua São Cristóvão com a SC 443, a existência de dispositivo de redução 298 

de velocidade, a lombada existente, o trevo alemão, são dispositivos que geram 299 

segurança e os fatores que geram insegurança no cruzamento, a falta de definição 300 

geométrica no encontro das vias, não existe um trevo definido para acessar a rua São 301 

Cristóvão. O espaço é amplo e sem referências para os valores que precisam negociar 302 

sua entrada na via principal. Falta de placa de pare na chegada da SC443. O fato da 303 

localização das obras, ser afastada da região central em zona rural, fica claro que a 304 

circulação de pedestres é bem menor, porém não menos importante. O modal mais frágil 305 

sempre deve ser focado em primeiro lugar, pois com certeza, o atendimento a população 306 

que se desloca com o transporte coletivo e à pé será sempre mais importante. A criação 307 

de rota segura de acessibilidade para os estudantes e trabalhadores também poderá ser 308 

viabilizada. O apoio à circulação não motorizada também merece atenção especial. 309 

Medidas mitigadoras e ou compensatórias, em relação a mobilidade urbana, melhoria a 310 

infraestrutura viária local (molha periódica) visando mitigar o conflito de tráfego 311 

relacionado ao aumento de máquinas e veículos associados a obra, sinalização provisória 312 

em fase de obra, incluindo entre outros: sinalização indicativa que irá apontar a localização 313 

de instalações provisórias, vias de circulação de veículos de terceiros dentro da obra, 314 

sinalização de tráfego, especificamente em desvios provisórios e vias locais utilizados por 315 

veículos e serviços das obras, sinalização de advertência delimitando as áreas de 316 

restrição para o pessoal não diretamente envolvido na operação do equipamento e ou 317 

execução do serviço, sinalização da divulgação, indicando para o público externo o nome 318 

do empreendimento, os respectivos responsáveis técnicos, prazos de execução e outras 319 

informações relativas, viabilizar a definição das entradas e das saídas na rua São 320 

Cristóvão a partir da SC 443, através da implantação de solução de engenharias e de 321 

passeios em ambos os lados da via, até a escola CEIM Demboski, com a implantação da 322 

faixa de pedestre elevada em frente a escola, enquanto a via não for pavimentada, 323 

viabilizar a molha da estrada de acesso ao terreno, rua São Cristóvão no trecho da SC 324 

443 e o terreno da obra, fundamental para reduzir a quantidade de poeira na vizinhança, 325 

viabilizar a melhoria e ou implantação de abrigo de passageiros próximo ao terreno da 326 

ETE. Pela horizontalidade dos equipamentos instalado na ETE da Próspera, e seus 327 

afastamentos adequados em relação aos lotes lindeiros, a possibilidade de impactos 328 

negativos de sombreamento ou obstrução da ventilação, é nula. Sobre a poluição visual e 329 

paisagem urbana, a ETE terá sua ocupação na área mediana do imóvel, estando situada 330 

a aproximadamente quinhentos metros da rua São Cristóvão. Tal distanciamento, aliado 331 

a cortina vegetal a ser estabelecida no entorno das instalações, permitirá criar um 332 

ambiente protegido e harmônico com o entorno local, representado por renascentes 333 

florestais, sítios e chácaras, comércios e serviços. A distância da Zona Especial de 334 



 

 

 

Governo do Município de Criciúma 

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana 

 

Interesse Histórico e Cultural, mais próxima em relação a área onde será instalada a ETE 335 

Próspera, correspondendo a aproximadamente, sete quilômetros. O uso do sono no 336 

imóvel, constitui-se predominantemente por vegetação em estagio inicial. O que sugere 337 

dizer que houve ação antrópica, a qual descaracterizou a originalidade vegetal do 338 

ambiente. Sobre a geração de ruídos e vibrações, a CASAN buscará mitigar e ou controlar 339 

os ruídos e vibrações oriundos da implantação e operação do sistema de esgotamento 340 

sanitário do bairro Próspera, de forma a preservar o patrimônio e conforto da população 341 

local. Agora sobre os impactos ambientais, agora vamos passar com mais calma: aspecto, 342 

consumo de água a supressão da vegetação, o impacto gerado é a diminuição de recursos 343 

renováveis e a medida mitigadora, de controle ou compensatória, seria o uso consciente 344 

durante a obra; aspecto, consumo de combustível e geração de RCC, causará o impacto 345 

de diminuição de recursos não renováveis, a medida seria controle das cargas, 346 

implantação do PGO e PGCC; aspecto, execução das obras, impacto, interferência de 347 

infraestrutura existente e perturbação do cotidiano da população,a medida para esse 348 

impacto seria , execução conforme projeto, implantação de PGO, sinalização, poeira e 349 

ruído, implantação de PCS; aspecto, geração de efluentes, canteiro de obra e geração de 350 

resíduo da construção e perigosos, vai causar o impacto de alteração na qualidade da 351 

água e a medida seria o tratamento de efluentes dos banheiros, implantação de PGO e 352 

PGRCC; aspecto, geração de resíduo da construção e perigosos, o aspeto causará a 353 

alteração na qualidade do dolo, e a medida seria a implantação do PGO e PGRCC; outro 354 

aspecto seria a geração de ruído, o aspecto seria a poluição sonora e a medida seria a 355 

implantação do PGO; outro aspecto, consumo de água, aspecto seria a diminuição de 356 

recursos renováveis e a medida seria uso consciente e louças economizadoras; aspecto, 357 

consumo de energia elétrica, impacto, diminuição de recursos não renováveis e a medida, 358 

uso consciente e a manutenção periódica; aspecto, exalação de possíveis maus odores, 359 

impacto, alteração na qualidade do ar e incômodo a população, e a medida seria 360 

implantação de sistemas de controle de segurança operacionais, implantação da cortina 361 

vegetal; aspecto, geração de gases, impacto, poluição do ar e a medida seria instalação 362 

de saída de gás para queima; aspecto, geração de efluente em laboratório e sanitários, 363 

impacto, causaria a alteração na qualidade da água e solo, e a medida seria tratamento 364 

na própria ETE; aspecto, a operação da ETE, impacto seria a desvalorização imobiliária, 365 

descontentamento da população do entorno a medida para esse impacto seria a 366 

implantação da cortina vegetal, pavimentação da rua São Cristóvão e rótula, conforme 367 

termo de compromisso, outro impacto gerado para este aspecto seria a diminuição da 368 

carga poluidora e melhoria na qualidade de vida da população afetada e a medida seria o 369 

monitoramento diário, quinzenal e mensal do efluente tratado. Impactos ambientais 370 

complementares seria a contaminação do solo ou da água subterrânea, monitoramento 371 

nos piezômetros instalados; possíveis vazamentos e ou extravasamento de efluente não 372 

tratado, instalação de extravasores nas estações elevatórias e geradores de energia. 373 

Medidas complementares seria uma elaboração do Plano de Ação Emergencial na fase 374 

de instalação da ETE e programa se liga na rede. Muito obrigada a todos e desculpe 375 

demora. Giuliano fala que está aberto a perguntas e dúvidas que vocês tenham tido 376 

quando leram o EIV, ou mesmo em relação a apresentação que foi feito hoje de uma 377 
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maneira muito rápida. Vamos começar com o primeiro inscrito. Sr. Maurimeira, por favor. 378 

Boa noite a todos, meu nome é Maurimeira, eu sou morador do Presidente Vargas, aqui 379 

do lado, coordeno a igreja do Presidente Vargas, comunidade católica, tenho um imóvel 380 

aqui no bairro Demboski, sou advogado de profissão, uma saudação especial aos 381 

moradores, todos vocês que aqui estão, bem como as autoridades, então, assim como 382 

vocês eu também estou preocupadíssimo com a vinda da CASAN para cá, muito 383 

preocupado mesmo, como cidadão, como contribuinte, como morador, a minha posição 384 

desde já, é totalmente contra a vinda da CASAN para cá, se depender de mim ela não 385 

vem, e conto com o apoio de vocês. A CASAN não tem demonstrado nenhum respeito 386 

com o contribuinte, com o cidadão até então, veio na calada da noite, comprou o terreno 387 

e quer empurrar goela abaixo esse tratamento de coco aqui do nosso lado, certo? 388 

(aplausos) Muito importante, existe uma ETE que foi construída no bairro Universitário, na 389 

Santa Luzia, que até hoje dá problema e que até hoje a CASAN não tomou nenhuma 390 

providência, inclusive tem uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em 2013, 391 

aqui está, saiu sentença recentemente, ainda está no tribunal aqui em Criciúma, no Fórum, 392 

na segunda Vara da Fazenda, baseada em várias denúncias, tais como, nossas casas 393 

estão infestadas que emana da ETE, nos causa inclusive muito mal estar e náuseas. O 394 

juiz condenou a CASAN agora a pagar cento e cinquenta mil reais de indenização aos 395 

danos morais coletivos e arrumar aquele cheiro de coco que está saindo lá que vai a cinco 396 

quilômetros longe, que ninguém aguenta mais, em trinta dias e até o momento não foi 397 

tomado providência, comprovada, nenhuma. A ação está aqui, e a CASAN recorreu para 398 

o tribunal para cancelar esta sentença do juiz, está aqui para quem quiser ver, o processo 399 

é público. Eu estou deixando como contribuinte, cidadão e advogado, um requerimento 400 

para a CASAN, que eu vou ler: "um, o peticionante é morador do bairro Presidente Vargas 401 

e também possui imóvel no bairro Demboski, tendo em vista a intenção da construção de 402 

uma ETE nas proximidades, manifesta por meio da presente sua preocupação, é de 403 

conhecimento público os reiterados transtornos com a poluição odorífica provocada pela 404 

ETE construída pela CASAN no bairro Universitário, localizada na Rodovia Antônio Justi, 405 

diversas comunicações feitas aos órgão públicos, já foram enviados, inclusive com 406 

divulgação na imprensa, sendo que até o presente momento o que se sabe é que o 407 

problema ainda não foi solucionado, a CASAN inclusive foi alvo de uma ação civil pública, 408 

esta que eu citei, foi feito uma perícia no processo, acusou que realmente ela causa 409 

poluição odorífica no ar, em sentença o magistrado pugnou por decidir em condenar a 410 

CASAN, em face disso, eu vou deixar esse requerimento por escrito pedindo o seguinte: 411 

que seja disponibilizado para a CASAN e para a população o que realmente pretende 412 

fazer, com todo o respeito que foi apresentado hoje, não nos dá uma visão precisa, que 413 

seja também, o que pretende construir, quais as obras compensatórias que fará e qual o 414 

prazo e com quais recursos, mencione qual a garantia que nós vamos ter se os problemas 415 

ocorrem aqui os mesmos que estão ocorrendo lá, elaboração e divulgação pública do EIV, 416 

o que foi feito aqui também não nos da uma visão clara, explicação para a comunidade 417 

sobre o porque ocorreu daquela sentença do juiz, tendo em vista do laudo pericial 418 

elaborado que atestou a poluição, afinal qual a sua verdadeira posição do que discorda 419 

daquele entendimento daquele juiz, requer ainda: a. a suspensão das atividades aqui na 420 
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Vila, até que todos os esclarecimentos sejam devidamente prestados para a comunidade 421 

b. a efetiva demonstração que a CASAN já acatou a decisão judicial naquele processo do 422 

MP e tenha solucionado definitivamente o mau cheiro provocado pela ETE e que não se 423 

repetirá aqui c. a não construção da ETE, até que toda a situação seja esclarecida e a 424 

comunidade local e vizinha possam se assegurar de garantia de seu funcionamento sem 425 

danos ao meio ambiente e a qualidade do ar, tempo é curto, ele está aqui querendo tirar 426 

o microfone, só pra encerrar, eu vou protocolar o documento, sou contra a instalação, não 427 

esta totalmente esclarecido o que vão fazer, não temos garantia nenhuma, tem uma 428 

sentença judicial no MP que lá no bairro Universitário ainda não foi resolvido. Muito 429 

obrigado. Próximo. A CASAN vai responder. Sr. Bonetti: boa noite a todos, mais uma vez 430 

muito obrigado por estarem aqui, onde como eu disse na fala inicial é a oportunidade para 431 

que se tire todas as dúvidas, evidente que eu não posso concordar com oportunismos, 432 

evidente Dr. que eu não posso compactuar com oportunismo, evidente que vir aqui, se eu 433 

quiser sair daqui carregado nas costas, eu digo assim, gente não vai ser mais construído 434 

aqui, mas ela tem que ser construída em algum lugar, Dr. usando a sua palavra, depois 435 

podemos conversar, onde você gostaria que a gente tratasse o seu coco, a gente pode 436 

tratar isso depois, porque em algum lugar precisa ser tratado, é claro que a escolha, é 437 

como eu disse, é muito fácil falar aquilo que as pessoas querem ouvir, o difícil é falar a 438 

verdade, a escolha de uma ETE, não é uma liberalidade, não dá pra dizer assim, não, ela 439 

vai ser lá na Quarta Linha, isso é impossível, o esgoto é um sistema que desce por 440 

gravidade, o ponto mais baixo da bacia, próximo a um corpo receptor é o local onde tem 441 

que ser feito o tratamento, poderia ser aqui, foram vistos terrenos nessa rua, poderia ser 442 

feito na Vila Selinger, poderia ser quinhentos metros mais pra lá ou mais pra cá, mas teria 443 

que ser feito nesta localidade, agora Dr. o senhor não deve morar em Criciúma, a CASAN 444 

empregou quatro milhões de reais, terminou em fevereiro a obra e você não viu, e nenhum 445 

órgão de imprensa, e rádios e mais nenhuma reclamação de odores na ETE da Santa 446 

Luzia (vaias), então isso, preciso dizer, que eu não gosto de oportunistas, isto precisa ser 447 

dito aqui, eu estou falando, eu gostaria, assim como foi respeitado a fala dele, seja 448 

respeitado a nossa também, (tumulto) não é possível que uma pessoa venha aqui e diga 449 

assim, não foi tomado providências, as providências foram tomadas, as respostas estão 450 

sendo dadas ao MP, está em fase de recurso tudo que foi aqui colocado, mas se 451 

quisermos ter um futuro, e o que foi dito aqui não é verdade, deve protocolar, é um direito 452 

dele, como advogado ele já poderia ter feito isso, então é isso que devemos colocar, em 453 

algum lugar, se quisermos ter um futuro para os nossos filhos, nós temos que tratar o 454 

esgotamento sanitário de toda população, é verdade que uma estação de esgoto, um 455 

cemitério, uma penitenciária, ninguém quer perto de casa, mas ela tem que ser instalada 456 

em algum lugar, eu concordo com vocês, nós tivemos problemas na ETE da Santa Luzia, 457 

a CASAN contratou a obra, a obra finalizou em fevereiro e não tem mais reclamação 458 

nenhuma, e outra coisa mais, diga também que é mentira que nós não botamos um ônibus 459 

aqui, levamos uma comissão em Laguna, onde a ETE tem edifícios do lado, e não temos 460 

uma reclamação. Acho que vocês tem todo o direito de ter todas as explicações 461 

necessárias, muito obrigado. Próximo. Senhora Rejiane: boa noite meu nome é Rejiane, 462 

sou moradora do Bairro Demboski, a minha pergunta, ao advogado, muito obrigada, 463 
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porque ele falou tudo, eu nem vou falar mais nada, agora Sr. Bonetti, se realmente a ETE, 464 

não tem problema nenhum, porque não construir ela, ali do lado do Parque das Nações? 465 

Bavaresco irá responder. Da mesma maneira que vocês estão reclamando de ser 466 

instalada aqui, lá também iria haver reclamação e a ETE nunca iria sair, o que é melhor? 467 

Ter um esgoto não tratado, esgoto bruto poluindo o rio, poluindo o subsolo, degradando o 468 

espaço que vocês vivem, ou ter uma ETE, que faça o tratamento adequado, dentro do que 469 

a legislação exige, qual que é melhor? Qual que é melhor pro futuro da região de vocês? 470 

O que valoriza mais? (houve tumulto) Próximo. Dona Nice. Boa noite a todos, meu nome 471 

é Eunice, sou morado da Vila Selinger, eu creio que todos aqui estão com ânimos 472 

alterados, todo mundo preocupado, inclusive a minha preocupação, nesse estudo que foi 473 

feito, o EIV, nós temos o mesmo problema aqui na Linha Batista, conversei com o pessoal 474 

daqui, quando nós temos uma enxurrada pontos são alagados, inclusive aqui na rua e lá 475 

na minha rua São Cristóvão, o rio passa a uns cento e ciquenta metros da minha casa e 476 

realmente alaga tudo, teve épocas mesmo de chegar bem próximo as casas, e a minha 477 

vaquinha, meu terneirinho, estão lá, plantações, casas, casas que a água chegou a entrar, 478 

a minha pergunta é, nesse estudo que foi feito, foi levado em conta também estes pontos 479 

de alagamento? Qual a proposta da CASAN para este caso? Quais os riscos que nós 480 

corremos? Eu faço essa resposta, meu nome é Patrícia, eu trabalho na área ambiental da 481 

CASAN, infelizmente a nossa política de Meio Ambiente, ela não é participativa, ela não 482 

tem audiência pública, para se explicar o estudo ambiental, então essa parte, ela foi feita 483 

no EAS, para o órgão ambiental que licenciou a obra, quando a gente faz um estudo 484 

ambiental, a primeira coisa que o órgão ambiental pede é o estudo de auto depuração, 485 

isso não está no EIV, isso está no EAS, algumas pessoas tiveram acesso, outras não 486 

tiveram oportunidades de analisar, nós entregamos para o representante da comunidade 487 

e talvez não houve tempo, infelizmente no estado de SC, o EAS, quando o licenciamento 488 

é de um empreendimento tipo esse que é um porte médio, existe uma resolução do 489 

CONSEMA, que foi alterada agora inclusive, que ela diz os portes do empreendimento 490 

que é potencialmente poluidor, o tipo e que estudo que tem de ser feito, para fazer um 491 

estudo ambiental para uma ETE, só é EIA - RIMA, se o lançamento final for no mar, 492 

quando o lançamento é em rio, não é EIA-RIMA, porque se fosse, precisaria de uma 493 

audiência pública, EAS não precisa, então nós temos o estudo de autodepuração, que 494 

leva em consideração a quantidade de água do rio, de efluente tratado na estação, no 495 

momento de maior vazão, porque a vazão de uma estação de tratamento ela não é 496 

constante ela não é cinquenta e cinco litros por segundo o tempo todo, não, ela vai 497 

começar com cinco no primeiro ano, dez no segundo ano, conforme as pessoas forem 498 

ligando, no final do plano de trinta anos, dai sim, a vazão final será de cinquenta e cinco 499 

litros por segundo, é essa a vazão que está ali, então o que acontece, isso é uma vazão 500 

média, ela também não tem essa vazão o dia inteiro, ela vai ter essa vazão na hora em 501 

que as pessoas estão em casa, durante o almoço e quando chegam a noite, são os 502 

horários que tem mais vazão em uma estação de tratamento, então ela tem uma variação 503 

diária, semanal e mensal, então, a gente faz uma média. Tudo isso foi levado em 504 

consideração na modelagem e também a questão da calha do rio, como o ponto de 505 

lançamento fica abaixo da linha batista, ela não vai ter essa influência aqui, ela não vai ter 506 
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essa influência, porque se a modelagem mostrar que ela vai sair da calha do rio, não tem 507 

como fazer o ponto de lançamento ali, os técnicos da FATMA que analisaram esse estudo, 508 

e concordaram com o ponto de lançamento ali, outro órgão ambiental que faz essa análise, 509 

é a SDS, através da outorga de lançamento, então isso não faz parte do EIV, isso faz 510 

parte do licenciamento ambiental, que é um processo paralelo, até se vocês tiverem 511 

interesse, podemos apresentar em um outro momento, sobre o outro questionamento, 512 

chuva em evento crítico, não tem empreendimento que não vá ser impactado, no momento 513 

que tiver a maior chuva dos últimos cem anos, por exemplo, isso vai alagar, isso é questão 514 

técnica, (houve tumulto) e outra coisa, a também o problema de drenagem pluvial, se as 515 

ruas não tem alçamentos e drenagem pluvial, a tendência é alagar, mas isso é um serviço 516 

que não é da CASAN, e sim da prefeitura. A estação tem um estudo, tem uma licença 517 

válida. Tempo esgotado. Próximo, Sr. Marcelo. Boa noite a todos, o que a gente vem 518 

notando aqui que a Linha Batista e a região agrícola aqui, ela vem sofrendo ao longo do 519 

tempo, de uma certa forma invasão do poder público, não no ponto positivo, mas sempre 520 

tentando trazer algum malefício, nos anos noventa foi o lixo, dois mil e quatro, nós tivemos 521 

que lutar contra o lixo industrial aqui, que foi feito todo um estudo, um trabalho, e agora 522 

estão querendo trazer a ETE, e eu vejo assim, que benefício de asfalto, essas questões 523 

de melhoria pra nós, não se pensa de forma alguma, e instalando esta ETE, vão asfaltar 524 

apenas onde os caminhões, os carros da CASAN vão passar, e o restante? De que forma 525 

que a CASAN pretende, trazer uma medida mitigatória, para poder resolver esse 526 

problema, afinal de conta, nós vamos ter uma desvalorização tremenda dos nossos 527 

imóveis. Giuliano vai responder. Dentro do EIV, houve alguns Termos de Compromissos, 528 

entre Prefeitura e CASAN, uma das questões foi a pavimentação da Rua São Cristóvão, 529 

o trecho todo, posteriormente também, o tratamento individual dos esgotos de algumas 530 

casas daquela rua, que são casas mais isoladas, e alguns outros condicionantes, que nós 531 

pedimos que fizessem além da arborização, no entorno da estação, para que ele ficasse 532 

realmente, mais escondido através de uma floresta, a questão ambienta, dai é com o 533 

ambiental, na questão urbanística seriam essas as medidas compensatórias (houve 534 

tumulto). Próxima pergunta. Sra Nádia. Boa noite a todos, meu nome é Nadia, sou 535 

moradora da Vila Selinger e presidente do bairro, o EIV, não prevê o impacto: alteração 536 

na qualidade da água do rio, pelo lançamento do esgoto sem tratamento, se sabe que na 537 

ETE da Santa Luzia, houve lançamento de esgoto, sem tratamento no rio, algumas vezes 538 

nesses últimos anos, e que por algum problema no sistema, pode acontecer na ETE da 539 

Vila Selinger também, porque a CASAN não considerou este impacto negativo de grande 540 

importância e que pode trazer problemas aos moradores e cultivos e qualidade do Rio? E 541 

outra pergunta, que como foi falado, foi feito um estudo pra escolha do local, e que ali era 542 

o melhor lugar que tinha para executar a ETE, mas e se esta localidade não estivesse a 543 

venda? Aonde é que vocês iriam fazer? Resposta: Sobre a questão da qualidade da água, 544 

isto é visto no estudo ambiental, EAS, ele foi visto, porque tem dois estudos, se não a 545 

FATMA não iria emitir. Não é lançado efluente sem tratamento no rio. Bavaresco pediu a 546 

fala. Como havia mostrado na apresentação, a primeira unidade da ETE, aquela que 547 

separa e tira o lixo que vem junto com o esgoto, na segunda unidade da ETE é previsto a 548 

instalação de reator anaeróbio que trata o esgoto sem a necessidade de energia elétrica, 549 
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é feita naturalmente, e essa unidade ela representa uma redução de setenta por cento da 550 

carga orgânica que chega na estação de tratamento, então por pior que seja uma situação, 551 

o efluente vai chegar lá com trinta por cento de contaminação do rio, isso diluído na vazão 552 

do rio, é praticamente nada, então nesse módulo aqui, que é responsável pelo tratamento 553 

de maneira praticamente natural, porque não necessitada da energia elétrica, então não 554 

tem como dar errado, e essa unidade esta dividida em quatro módulos, se um der 555 

problema, o outro vai estar operando, então a gente tem garantia que o efluente não vai 556 

contaminar o manancial. (tumulto). Sobre a questão do terreno, a Dona Nadia, como é um 557 

empreendimento de utilidade pública, quando ocorre da pessoa não fazer a negociação 558 

de forma voluntária, o poder público tem autoridade de fazer um decreto de utilidade 559 

pública, é assim que funciona, (tumulto). Próximo é o Sr. Santino. Boa noite a todos, eu 560 

sou o Santino, morador aqui da Linha Batista, a minha pergunta é: porque as localidades 561 

circunvizinhas da ETE, não foram citadas no EIV em nenhum momento e se tem alguma 562 

dúvida que estas localidades serão impactadas negativamente pela ETE seja por mau 563 

cheiro, desvalorização dos terrenos, alteração na qualidade da água, entre outros 564 

impactos, lembrando que os terrenos de fundo da ETE, fica aqui na Linha Batista. 565 

Resposta: No corpo do texto do estudo, é citado todos os bairros que fazem parte desta 566 

região. Próximo. Sra Camila. Boa noite, meu nome é Camila, e eu sou moradora do Bairro 567 

Linha Batista, e a minha pergunta é para o engenheiro sanitarista. Foi previsto o sistema 568 

de controle de odor? Eu quero saber como será feito esse sistema de controle de odor, 569 

qual tecnologia está prevista, como será mencionado quantitativamente a liberação de 570 

enxofre, se haver por exemplo a liberação de H2S, haverá algum controle para avisar 571 

vocês? E qual o procedimento adotado para ouvir as reclamações de odor da 572 

comunidade? Resposta: Então nessa primeira fase que é o tratamento preliminar, 573 

digamos que é o responsável pelo mau cheiro que pode ocorrer na ETE, porque o esgoto 574 

chega in natura, então ele já chega em processo de degradação, então o que estamos 575 

prevendo, que o tanque seja cem por cento coberto, então não vai haver a liberação desse 576 

gás para a atmosfera. Posso interromper? Na ETE da Santa Luzia, também é cem por 577 

cento coberto e tem liberação de enxofre. Então eu acho que vocês deveriam pegar, e 578 

chegar la na ETE da Santa Luzia de surpresa, porque não tem odor lá. Com licença, o 579 

Adelor Lessa, está falando direto na rádio com problema de odor. Eu estive lá agora a 580 

tarde, antes de vir para a reunião, e não senti odor. Eu quero saber se você terá uma 581 

maneira de mensurar quantitativamente quanto de enxofre está sendo liberado, porque 582 

assim, você vai saber se terá odor ou não, e ali está previsto um sistema de odor, eu quero 583 

saber como vai funcionar. Então, nessa fase aqui, todo tratamento é coberto, vai ter um 584 

exaustor que vai retirar esse gás, e vai haver uma queima nessa unidade de tratamento 585 

dos gases. E o tratamento de odor? Como será feito? Patrícia pediu para responder: Existe 586 

um equipamento que se chama JEROMI, inclusive existe dois no estado, nós somos 587 

proprietários de um, e nós fizemos a medição de SO2, é vindo aqui periodicamente, e se 588 

faz o monitoramento de SO2 direto. A vizinhança é o principal fiscal, se vocês se sentirem 589 

incomodados, vão juntos lá fazer a medição, não vai haver problema (tumulto). Em 590 

nenhum momento nós omitimos alguns problemas que ocorreram, sério de odor, lá na 591 

estação, nós quisemos prolongar a resposta da pergunta la no início, mas a CASAN 592 
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recorreu sim da sentença da ação civil pública, porque ela tem como provar que teve um 593 

investimento de três milhões, e conseguimos resolver o problema, mas por favor, vamos 594 

dar continuidade. Sra. Valdenir. Segundo o PD a CASAN deve comprometer a realização 595 

integralmente antes do inicio da instalação da ETE, as implantações de medidas 596 

compensatórias, através de um TC, a CASAN irá cumprir o PD? A CASAN garante a 597 

comunidade aqui presente que irá rever adequadamente os impactos da nossa 598 

vizinhança, incluindo os bairros não considerados e prever medidas compensatórias e 599 

satisfatórias, estas medidas serão implantadas antes de iniciar a obra da ETE? Bonetti irá 600 

responder. Bom, na verdade algumas coisas a gente escuta e não concorda, quando eu 601 

me refiro aqui, que não concordo com algumas coisas, é por exemplo, quando se fala da 602 

ETE da Santa Luzia, nós fizemos uma visita técnica lá, pro presente do bairro, nós fizemos 603 

um convite para conhecer a ETE, poderia ter ido, discutido, perguntado, conhecido o que 604 

foi feito lá, essas medidas que foram elencadas estão no TC assinado, foram discutidos 605 

com essa comissão, diversas vezes, agora, eu sempre disse, a ETE ela tem que sair em 606 

algum lugar, desde o primeiro momento eu disse, transformem, negociem, procurem a 607 

prefeitura, procurem as medidas, porque a estação tem que sair, existe um documento 608 

assinado em que fala de medidas compensatórias, se elas não são o suficiente para a 609 

comunidade, volta-se a discutir, com município, com prefeitura, com orgãos ambientais, 610 

que dão garantia para vocês, no momento o que tem estabelecido e assinado é aquilo que 611 

foi falado da pavimentação e do tratamento do esgoto de algumas casas que existem na 612 

Vila Selinger (tumulto). Eu entendo a preocupação de todos, e acato, mas não concordo, 613 

se vocês forem a Florianópolis, no centro da cidade tem uma ETE. Quando se instalou a 614 

Santa Luzia, nós estamos falando de uma tecnologia de quinze anos atrás, o esgotamento 615 

sanitário no Brasil de uma maneira geral, é uma questão nova,  quinze anos as tecnologias 616 

se modificaram, a estação que vai ser construída aqui é com tecnologia recente, 617 

acompanhem, se vocês acompanharem jornal, radio, eu não posso escutar, porque isso 618 

não condiz com a verdade, tivemos sim problemas lá, mas foi um projeto antigo, hoje é o 619 

que temos de melhor tecnologia. Morador: Eu passei a um mês atrás ali, tirei um tempo e 620 

conversei com alguns moradores, está funcionando, só que nem toda lacuna está ligada, 621 

e uma boa parte dos que estão ligados, ligaram do sumidouro, então o que está chegando 622 

lá é praticamente sem as fezes, o pessoal foi lá, não estava funcionando, eu estive lá, tem 623 

cheiro, pessoal reclamou. Respondendo a pergunta se as medias compensatórias vão ser 624 

implantadas antes da instalação da ETE, provavelmente não, porque ela vai ser 625 

concomitante, vai ser junto. Sra Vânia. Boa noite, meu nome é Vânia, sou moradora aqui 626 

da Linha Batista, lembrando que todas estas perguntas nós tiramos do EIV, inclusive na 627 

nossa última reunião na prefeitura Patrícia, eu te perguntei e tu disse, Linha Batista não 628 

está inclusa no impacto, como é que você agora esta dizendo que está? Outra coisa, Sr. 629 

Carlos, vou responder uma pergunta que você fez pra gente, o que a gente que pros 630 

nossos filhos? Qualidade de vida, e eu te respondo, como é que vocês vão nos dar 631 

qualidade de vida, se a Linha Batista não está contemplada na coleta de esgoto? Muito 632 

bonito, fazer uma ETE nos fundos do Bairro Linha Batista, da minha comunidade, e ela 633 

não ser contemplada. O EIV apresenta um diagnóstico bastante superficial e genérico, 634 

pois não foi feito análise em campo e nem se buscou informações por meio de análise e 635 
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entrevistas nos bairros próximos a ETE, o diagnóstico apresentou informações da grande 636 

Próspera, o que é bastante diferente das condições do bairro Linha Batista. Alguns 637 

exemplos são: no nosso bairro o posto de saúde, utiliza água de poço, não a drenagem 638 

para coleta da água da chuva na maioria das ruas, em época de chuva intensa, os ônibus 639 

não conseguem chegar ao final do bairro, por causa das péssimas condições 640 

apresentadas pelas estradas, sem pavimentação, principalmente nos morros, e o perigo 641 

oferecido, ficando os moradores sem transporte público, porque a CASAN não avaliou de 642 

perto a estrutura do bairro Linha Batista? De que forma a CASAN e prefeitura podem se 643 

organizar, para prever medidas compensatórias ao nosso bairro? Medidas 644 

compensatórias como asfaltos, sistema de drenagem, academias ao ar livre, coleta de 645 

resíduos recicláveis, sistema de coleta de esgoto, não seriam adequadas? Giuliano 646 

responde: Esta audiência pública, é feita exatamente para se colher os anseios da 647 

comunidade, então apareceu agora, uma necessidade urgência aqui da Linha Batista, que 648 

nós levaremos em consideração. Sra. Valdete. Boa noite a todos, meu nome é Valdete, 649 

sou moradora da Vila Selinger, vizinha da nossa inimiga. Segundo o EIV, serão realizado 650 

monitoramentos diários de odor junto a comunidade, afim de verificar os níveis de 651 

aceitação da comunidade quanto a este aspecto, e que a metodologia de análise deverá 652 

ser definida entre CASAN e comunidades da Vila Selinger, Demboski e Linha Batista. 653 

Primeiramente a comunidade gostaria de deixar bem claro que não iremos aceitar nível 654 

de odor, não aceitamos ETE que gera odor, pois sabemos que existe alternativas 655 

tecnológicas. A CASAN já planejou ou tem sugestões de como será realizado o 656 

monitoramento da qualidade do ar, junto as comunidades citadas? A comunidade pede 657 

que esclareça melhor este ponto e que se for possível deixe encaminhado a metodologia. 658 

Eng. Bavaresco responde: O sistema de tratamento está preparado para coletar os gases 659 

e queimar os gases, então não é para gerar odor, se gerar vocês podem fazer a 660 

reclamação (tumulto). Vocês são os fiscais, se gerar, reclamem. Nós temos os 661 

equipamento, podemos vir e mensurar estes odores (tumulto). Patrícia deu continuidade: 662 

sobre a metodologia, foi realizado um teste em Florianópolis, na UFSC, e vamos utilizar 663 

aqui, mas isso é paralelo em construção da obra, enquanto estiver construindo a ETE, ela 664 

não vai estar operando, então isso, tem que ficar pronto antes da operação. Próxima 665 

pergunta, SR. Dalton. Boa noite, eu sou Dalton, morador do bairro Demboski, e não sou a 666 

favor a isso. A comunidade gostaria de saber, se nós vamos ter acesso, se ela vai ter 667 

monitoramento da análise da água, essa forma de monitorar, ela vai estar aberta a 668 

comunidade, esse trabalho vai ser realizado só dentro do laboratório da CASAN ou vai ser 669 

terceirizado? Patrícia responde: conforme a legislação é obrigada a ter laboratório 670 

terceirizado também, a análise terceirizada ela é feita semestral, numa norma que é 671 

completa, pois tem mais de trezentos parâmetros, os resultados da análise é 672 

disponibilizado em um site de agência reguladora, o que foi prometido pelo diretos Paulo 673 

Meller, que foi uma promessa em uma das reuniões que tivemos com o pessoal na 674 

prefeitura, é que podemos ter uma comissão, para repassar estes dados para vocês, 675 

porque tem várias fases de monitoramento, tem parâmetros que é monitorado diário, 676 

quinzenal, semestral, conforme legislação, o plano de  monitoramento já foi apresentado, 677 

e já foi aprovado. O monitoramento da água é realizado assim: toda parte operacional é 678 
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monitorada em cada unidade do sistema, então o efluente bruto, dentro da unidade de 679 

cada sistema, o efluente tratado e o rio, o rio tem que monitorar a montante, zona de 680 

mistura e jusante. O ar é o monitoramento, não é com equipamento, não existe um 681 

monitoramento do ar, existe um equipamento que é feito dentro da ETE e o método que 682 

será feito com a comunidade. Próxima, Sra. Claudete. Sou a Claudete, moradora da Linha 683 

Batista, antes da minha pergunta, eu queria dizer ao Sr. Bonetti, nossa comunidade 684 

continua insistindo, na questão do cheiro, nós temos parentes, temos amigos que moram 685 

nessas localidades, minha filha as vezes chega da faculdade dizendo que não dava pra 686 

suportar o cheiro, então quando a gente fala, a gente não está inventado, então quando o 687 

Senhor diz que a ETE em algum lugar tem que sair em algum lugar, então porque 688 

escolheram o nosso, nós não seremos beneficiados, coloquem na Próspera, lá eles serão 689 

beneficiados, se eles tiverem mau cheiro, ou toda a consequencia, mas eles estão sendo 690 

beneficiados com isso, e nós infelizmente não, então agora vem as minhas perguntas: a 691 

CASAN informa que não haverá um adensamento populacional ressaltando que a 692 

atividade não é um atrativo a novos moradores, depois fala que os bairros Vila Selinger, 693 

Demboski, Linha Batista, eles serão atendidos, a partir do momento que apresentarem 694 

densidade demográfica que viabilize de forma econômica a implantação do SES, Sistema 695 

de Esgotamento Sanitário, uma informação ela está se contradizendo, da forma como 696 

apresentam no EIV, nossos bairros nunca serão atendidos pelo SES, pois nunca terão 697 

uma densidade demográfica maior, visto que a falta de atrativo e a desvalorização 698 

imobiliária, no entanto, foi realizada algum estudo técnico que tenha avaliado a carga de 699 

esgoto gerada atualmente em especial nos loteamentos do Demboski, Linha Batista e 700 

Buenos Aires, que apresentam grande concentração de residências, e a eventual carga a 701 

ser gerada após a implantação de outros loteamentos que futuramente serão previstos 702 

para a nossa região, considerando espaço e características já apresentadas em 703 

determinados locais, afim de comprovar a viabilidade. É possível a CASAN, prefeitura, 704 

juntos com essas comunidades estudarem uma forma de atender a necessidade de 705 

melhorar o destino do esgoto nas áreas agrícolas? Além disso, considerando que a ETE, 706 

não é um atrativo para procura de novos moradores, não deve a CASAN em conjunto com 707 

a prefeitura, prever alguma medida compensatória, como atrativo a esta região? Não é 708 

nada justo que as nossas comunidades aqui representadas recebam apenas os impactos 709 

negativos da ETE, e não sejam beneficiadas pelo impacto positivo oriundo da coleta e 710 

tratamento do esgoto que é um direito de todos, então, existem várias ruas que nem 711 

canalização para coleta de água da chuva tem. Queremos saber o que nossos bairros vão 712 

receber, o que a prefeitura pode fazer. Giuliano responde: eu acredito que a partir da noite 713 

de hoje, que a gente possa ter um canal de ligação com o representante do bairro, para 714 

estabelecer algumas questões, relativo aos bairros que foram colocados. Próximo, Sra. 715 

Aline. Boa noite a todos, sou moradora do bairro Selinger, gostaria de esclarecer que a 716 

ETE vai sair atrás do terreno da Olga, eu vou falar em nome da comissão de moradores 717 

da Vila Selinger, Linha Batista e Demboski, que esteve presente nas reuniões com 718 

prefeitura, CASAN, desde dois mil e quinze. Desde o início, a gente sempre teve que 719 

correr atrás, para conseguir algum tipo de reunião, as nossas reivindicações não são 720 

aceitas, elas são ouvidas, mas elas não são aceitas, quando o seu Bonetti falou que a 721 
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comunidade poderia ter visto as medidas compensatórias, de fato, foi falado assim pra 722 

gente, o que vocês querem? Mas é tipo assim, trocar o ar puro, por um asfalto, tivemos 723 

que brigar até agora pela qualidade da obra da Santa Luzia, e foi gastado muito tempo 724 

fazendo isso, sem pensar em medida compensatória nenhuma, porque o que a gente 725 

queria era a qualidade da obra, entendemos a necessidade desse projeto, só que 726 

queremos uma obra bem feita, até o momento dessa audiência, da apresentação do EIV, 727 

eu não vi, absolutamente nada que compense a ETE pra nossa região, e eu quero dar um 728 

puxão de orelha, não é só pra CASAN, mas no sr. Prefeito que deveria estar aqui também, 729 

é muito fácil colocar os funcionários públicos aqui que tem que ouvir os desaforos todos 730 

da comunidade, ele que é o representante não está aqui. Eu queria falar sobre a falta de 731 

atendimento referente ao esgoto na  comunidade, rio com esgoto, é doença para a 732 

comunidade, nós moramos em uma região que alaga, teve gente que já pegou hepatite, 733 

aquela doença da barriga, é claro que a ETE vai resolver isso, mas não vai resolver o 734 

nosso problema de saúde, porque existe um afluente que nasce ali pela região do São 735 

Simão, que passa aqui perto da igreja, e ele se encontra ali no rio Linha Anta, a 736 

comunidade lá, eu tenho parente lá e eu sei que eles jogam o esgoto no rio, alagação aqui 737 

pra nós, ainda é preocupação de risco de contaminação, então eu penso, se existe uma 738 

segunda fase, ela tem que ser pensada, dentro da bacia do rio Linha Anta, tem um afluente 739 

grande aqui, e essa questão de densidade demográfica, é que só se olha pra nossa 740 

comunidade quando se precisa resolver o problema dos outros, dai eles lembram da 741 

gente. Precisa melhorar a região inteira, então se a CASAN comprovar que ela não tem 742 

que investir, a prefeitura tem que investir, me desculpa, a gente não pode aceitar esta 743 

obra, sem que se pense em medidas compensatórias para as comunidades, porque vai 744 

ter desvalorização. Sr. Bonetti responde: eu concordo com muitas coisas que você disse, 745 

até porque eu entendo, que apesar das dificuldades da reunião, eu acho que se abre um 746 

canal melhor para a comunidade, eu acho que a nossa conversa não vai encerrar aqui, 747 

pode-se conversar muito mais, sobre benefícios e uma serie de fatores. A bem pouco 748 

tempo atrás, nós éramos o vigésimo terceiro colocado no Brasil em saneamento, então, 749 

talvez seja por isso a dificuldade de implantação de saneamento nesse País, a Casan tem 750 

até dois mil e vinte mais recursos que conseguiu de governos estrangeiros, de recursos 751 

próprio, enfim, e a meta é até dois mil e vinte nós estarmos em quarto ou quinto lugar em 752 

saneamento, hoje nós estamos implantando muitas ETE's, como por exemplo, 753 

Forquilhinha, Garopapa, São Joaquim, Lauro Muller, Braço do Norte, Laguna, reiniciando 754 

agora  segunda fase da Próspera, já existem outras etapas programadas, por exemplo, 755 

porque um sistema de esgoto, a idéia é cobrir toda a cidade, inclusive nos arredores aqui, 756 

a próxima etapa, se licenciada este ano, é todo o entorno do bairro São Luiz, e também 757 

entendo que você quando começa a trabalhar em uma bacia, você tem que levar também 758 

para os pontos mais altos. A gente ainda não entendeu o que isso representa em termo 759 

de saúde, por ser realmente um assunto novo, em todos os locais tivemos problemas na 760 

hora de se achar o lugar, em algum lugar ela tem que sair, vamos abrir mais a 761 

comunicação com a comunidade, acho que daqui pra frente, junto com prefeitura, estamos 762 

abertos a conversar, sem problema nenhum. Patrícia: Estamos com a presença do 763 

gerente de projetos da CASAN, Sr. Evandro ele ainda não se manifestou, mas colocou 764 
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que vai levar esta demanda para a diretoria para se fazer um projeto de rede coletora aqui 765 

da comunidade da segunda fase. Evandro: Boa noite, sou gerente de projetos da CASAN, 766 

só pra avisar que o projeto de Próspera, o que está colocado como primeira e segunda 767 

etapa, era só a primeira etapa, por limitação de recurso, é uma obra de quase cinquenta 768 

milhões, tivemos que fazer um corte e ficou uma etapa para a segunda fase, e todos os 769 

arredores que será na segunda etapa a CASAN se compromete em fazer o projeto,  até 770 

porque a ETE ela comporta bem mais do que está sendo implantado hoje. Próximo Sra. 771 

Raquel. Boa noite a todos, meu nome é Raquel, sou diretora do CEIM, como foi citada 772 

aqui, sendo bem no começo da Rua São Cristóvão, nós vamos ficar localizados 773 

aproximadamente a uns quinhentos, setecentos metros da ETE, nós temos uma rua 774 

precária, que foi mostrados ali também, estacionamos nossos carros na frente, porque 775 

não temos estacionamento, para nossa educação, não foi nos dado nada, nós 776 

mendigamos uma ampliação com projeto pronto e nós estamos mendigando já faz tempo, 777 

a escola hoje atende oitenta e nove crianças, podendo atender muito mais, porque nós 778 

temos uma lista com mais de quarenta alunos aguardando, de toda a região da Vila 779 

Selinger, Linha Batista e Demboski. Foi falado em muitas medidas compensatórias, 780 

asfalto, muitas vezes dá voto, porém não é tudo, nós precisamos investir em educação. 781 

Nós não queremos sofrer com  a CASAN, e nós queremos da CASAN medidas 782 

compensatórias também. Além da preocupação com a qualidade do ar, nossa  rua é 783 

precária, estreita, sem estacionamento. Nós queremos saber quais medidas 784 

compensatórias para a educação e como vai ficar o trânsito, na frente do CEIM, onde 785 

transita crianças pequenas? Resposta Giuliano: nós gostaríamos de convidar a diretora 786 

para uma reunião, lá na secretaria de infraestrutura, entra em contato conosco, para 787 

agendarmos. Sobre a questão do tráfego, além do asfaltamento da rua, isso não esta no 788 

TC, mas nós assumimos um compromisso junto com a diretoria que estava na reunião, 789 

de trabalhar uma questão de rótula e estacionamento na frente do colégio, realmente 790 

referente a educação não teve medida compensatória, a sua colocação pode ser levada 791 

a secretaria de infraestrutura. Próxima, Sra. Luana. Como a maioria das discussões aqui, 792 

como você falou isso é discutido no EAS ou que vocês estão avaliando os impactos na 793 

área de influência, eu posso dizer que posso contestar a área de influência delimitada por 794 

vocês, porque eu tenho certeza que ela não está adequada, começando, eu já me coloco 795 

a disposição para ter contato com os técnicos, pra gente verificar essas áreas diretamente 796 

afetada e área de influência direta. Primeiramente os impactos inclusive na metodologia 797 

do EIV e também nas legislações aplicáveis, diz assim: que o EIV leva em consideração 798 

a inexistência de qualquer tipo de tecnologia, controle ambiental ou medida de prevenção, 799 

ou seja, vocês tem que avaliar todos os impactos, tem que considerar qualquer tipo de 800 

impacto que pode ocorrer e só a partir disso prever as medidas que o Eng. Carlos 801 

comentou, isto tem que ser previsto pois tem forte relação com a vizinhança, eu sei que a 802 

área de influência direta é deferente entre o EAS e o EIV, só que neste caso, com a 803 

desvalorização imobiliária, e outras coisas, estão super relacionadas com o EIV. O EIV 804 

ele cita, até eu fiquei confusa, em um momento ele fala que foi elaborado de acordo com 805 

legislação vigente sendo levantado todos os impactos positivos, negativos da área de 806 

influência diretamente afetada, que seria só o terreno da ETE, ou seja, se o EIV for avaliar 807 
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só esta área, ele não está avaliando a vizinhança, já se observou um erro ali, além de área 808 

diretamente afetada ser o terreno, ela deveria constar todas as ruas que se passa 809 

drenagem, como área de influência indireta, vocês consideraram os bairros que serão 810 

beneficiados com o sistema de coleta, e a nossa região aqui não foi considerada na área 811 

de influência, vão prever, por exemplo, para desvalorização imobiliária, vocês deixam 812 

claro que a medida compensatória para esta medida é o asfaltamento, só que este vai 813 

ocorrer ali da Manchester até a ETE, quer dizer que a desvalorização imobiliária vai 814 

acorrer só ali? Isto não tem lógica, pois todos os terrenos vão sofrer com a desvalorização, 815 

isto tem que ser avaliado, tem que rever a área de influência direta, inclusive como pede 816 

a IN das FATMA, que até no estudo isto não está avaliado corretamente, vocês deixam 817 

claro também que o EIV apresenta os impactos sobre a infraestrutura, só que o próprio 818 

PD, ele cita duas coisas, são cinco incisos, o primeiro ele fala da estrutura e o segundo 819 

inciso do artigo trinta e dois ele fala que a alteração na qualidade de vida na área de 820 

influência do empreendimento, ou atividade capaz de afetar a saúde, segurança, 821 

mobilidade ou bem estar da população, ou seja, tudo que estamos discutindo aqui, que 822 

vocês estão falando que está relacionado ao estudo ambiental ou que a Linha Batista não 823 

vai ser colocado na área de influência, está aqui neste inciso, o bem estar da população 824 

que está aqui discutindo (tumulto). Patrícia responde: A lei do PD, ela diz que o 825 

empreendimento que é passível de EIV é só para estação de tratamento, aliás, lá está 826 

escrito, apenas estações, então ela não leva em consideração nem água, nem em questão 827 

a estação de tratamento de água ou de esgoto, as adutoras de água para abastecer, e no 828 

caso de esgoto, não leva em consideração no EIV a questão de redes coletoras, mesmo 829 

assim a gente colocou como área de influência indireta, e assim Luana, como tu és, 830 

acredito que é engenheira, tu vais definir uma área com base no teu conhecimento e no 831 

que tu sente e o técnico que vai fazer o estudo ele vai desenvolver uma área de acordo 832 

com que ele sente, se tu pensar por exemplo no impacto por exemplo das mudanças 833 

climáticas, a tua área de influência pode ser o mundo, é uma questão muito subjetiva, pra 834 

ficar acusando que o EIV está errado, existe um técnico que assina uma ART e isso já foi 835 

aprovado, não vai ser mudado essas áreas. (tumulto) Próximo, Sr. Cristian. Não me dou 836 

muito bem com o microfone, mas vou tentar falar, moro aqui na localidade, um pouco mais 837 

abaixo, na estrada em uma estrada de chão, na poeira, lama, quando chove, na enchente, 838 

eu acho que eles se surpreenderam com a comunidade, acharam que éramos colonos 839 

bobos, porque os adjetivos usados foram mentirosos e oportunistas, não somos nenhum 840 

dos dois, ele é um advogado e merece respeito, nós temos aqui, biólogos, engenheiros 841 

agrimensores, ambientais, entre outras graduações, não temos colonos, temos 842 

colonizadores, temos aqui agora agricultores, e estas terras vão ser poluídas, 843 

contaminadas, eu sou professor, e já trabalhei em uma ETE de empresa, durante seis 844 

anos, empresa que é muito mais fiscalizada do que empresa pública, porque se for 845 

multada, gera renda para o governo, uma empresa pública vai ser fiscalizada igual? A 846 

gente sabe que não, a maioria dos moradores ali embaixo, não usa água da CASAN, usam 847 

poços, como irão beber água? Como que vão plantar? Como que vão vender os produtos 848 

deles? Vão ter que sair da roça e ir para a cidade? Depois o governo vem dizer que a 849 

agricultura está acabando, que o colonos estão indo pra cidade e abandonando a 850 
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agricultura, por causa desse tipo de coisa, poluição, contaminação. O terreno já está 851 

comprado, ou a gente bate o pé realmente e se une, ou eles vão acabar com todos os 852 

nossos bairros. Eles vem falar de meio ambiente, eles vão desmatar, colocar uma ETE no 853 

meio da plantação, enquanto tem tanta terra degradada, e fazer ali, recupera uma área 854 

degradada e faz. Vamos nós construir perto de um rio, a prefeitura não deixa, agora a 855 

CASAN pode tudo. (tumulto). Próximo, seu Sebastião. Boa noite a todos, eu ouvi com 856 

respeitosa atenção o que aconteceu aqui, tanto de um lado, quanto de outro, acho que o 857 

que está faltando para a CASAN, é diálogo com a comunidade, nós deveríamos ter 858 

conversado antes, esta história de que eu li e me decepcionei com  EIV, este estudo dizia 859 

que várias casas estavam abandonadas na Vila Selinger, e apresentavam duas fotos, e 860 

eu fui conferir, eram duas fotos da mesma casa, um pela foto tirada de frente e outra  dos 861 

fundos, eu conversei com o pessoal que mora lá, e a casa era mesmo, e eu fui lá olhar, a 862 

casa está dentro do terreno da CASAN, que foi o que ela adquiriu, como não vai estar 863 

abandonada? A CASAN que abandonou. Vamos dialogar com sinceridade, os cachorros 864 

são mais sinceros do que nós, principalmente quando se trata do setor público, não tem 865 

sinceridade, eu que já estou de cabelos brancos, e o Julio que está mais que eu, mas uma 866 

coisa é verdade, tudo que se envolve o poder público, há uma descrença. Então, no EIV, 867 

foi corrigido, parece que não tem mais as casas abandonadas, mas tinha também outra 868 

coisa, iam fazer uma arborização, com madeiras para atrair pássaros, pinos, estava lá, eu 869 

estou falando para a empresa que fez, a CASAN tem dever de trazer benefícios, 870 

principalmente para a Vila Selinger, onde a maioria da produção agrícola dali, é alface, 871 

rúcula, que vai ser impactada lá, então o que eu quero é que haja sinceridade, vamos 872 

conversar, o que a comunidade precisa? A, mas foi assinado um termo de medidas 873 

compensatórias, quem aqui de vocês sabem o que foi colocado lá? Eu não sei, eu sou 874 

presidente da Associação de Moradores daqui, nós fazemos reunião todo mês, nós não 875 

sabemos quais as medidas compensatórias que foram feitas, nós temos que parar de nos 876 

enganar, a comunidade não é mas enganada, está aqui a prova hoje, vamos conversar 877 

com sinceridade, honestidade, reconhecer os erros que foram feitos, a gente quando erra, 878 

chega pra um amigo, a quem eu cometi o erro, e peço desculpas, é isso que tem que ser 879 

feito com a Santa Luzia, e para acabar, está na hora de a comunidade ser ouvida, antes 880 

de acontecer o problema, esta é a quarta audiência pública, três foram canceladas, porque 881 

é feito as escondidas, isso é verdade, saíamos nós correndo e íamos no MP, Dr. Uma 882 

estava marcada agora para o dia vinte e oito, aqui neste local, nós fomos ao MP e ele 883 

sugeriu, porque se não fizerem o que ele tinha sugerido, sugeriu em cancelar aquela que 884 

estava marcada para o dia vinte e oito. Uma Sr. Bonetti, foi convocada lá pro bairro Vila 885 

Rica, o que é que a Vila Rica tem com o impacto ambiental daqui? Não estou dizendo em 886 

desonestidade para corrupção, não, é tratar mau aquele que devo tratar bem, se eu quero 887 

que o meu direito seja respeito, tenho que respeitar o direito do outro, esta comunidade 888 

toda é impactada sim, aquele EIV, me perdoem, aquilo vocês passaram de bicicleta para 889 

cavalo, tanto que foi corrigido depois que a comunidade se revoltou, não havia 890 

necessidade deste barulho todo, se aquela ETE da Santa Luzia, não fosse aquele "pum" 891 

dentro de um elevador, mostrem o que vocês querem fazer com honestidade para a 892 

comunidade, feito isso a comunidade vai conversar entre sí, e nós vamos até apoiar o 893 
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projeto, desde que não nos causem problemas maiores, do jeito que foi colocado, deu 894 

este transtorno todo. Bonetti responde: primeiro lugar, com todo o respeito que tenho a 895 

ser senhor, conheço ele a mais de trinta anos, tive a oportunidade de trabalhar junto com 896 

ele, ele conhece bem a maneira que temos de enfrentar as coisas, e não correr dos 897 

problemas, preciso dizer uma coisa, eu respeito, como respeitei a opinião do professor, e 898 

vocês sabem que eu não me dirigi daquela maneira, se houve este entendimento, eu peço 899 

perdão as pessoas aqui, jamais foi esta a minha intenção, é claro que respeito o Tião, 900 

quando ele diz que certamente irá haver um prejuízo as lavouras, tecnicamente eu 901 

discordo, mas enfim, quero dizer também que estas audiências foram marcadas e que 902 

havia uma comissão, haviam reuniões com a comissão, ou não é verdade que na reunião 903 

na prefeitura, foi acertado que nós colocaríamos o EIV a disposição, depois vocês fariam 904 

uma série de perguntas, nós responderíamos para vocês e depois marcaríamos a 905 

audiência, e depois disto feito, a intenção não era marcar na Próspera, nós procuramos a 906 

comunidade e pedimos inclusive que a audiência fosse feito na Vila Selinger, nos disseram 907 

que não havia disponibilidade, como o projeto todo engloba não só a Vila Selinger, mas 908 

toda a grande Próspera, foi marcado lá, é verdade, o Promotor Público não proibiu aquela 909 

audiência ele sugeriu que fizéssemos em outro local, ficando muito longe, nós 910 

prontamente, juntamente com a prefeitura, acatamos o pedido de vocês, sem discussão 911 

nenhuma, foi transferida a reunião pra hoje, esta é a verdade. Pessoa responde: desculpa, 912 

sei que estou quebrando protocolo, mas assim, foi procurado a Nádia para marcar a 913 

audiência, só que não tínhamos acesso ainda ao EIV, e já havíamos cobrado, nós 914 

descobrimos por acaso que ele estava no site da prefeitura, e junto com isso, descobrimos 915 

também que a audiência já estava marcada lá na Próspera, enquanto isso, o Sr. Selva 916 

falava com a Nádia, para marcar a audiência dia vinte e oito, mas ela já estava marcada 917 

na Próspera, só para esclarecer, essa audiência que foi marcada, mas sem ter uma 918 

conversa prévia sobre medidas compensatórias, dúvidas, nada disso aconteceu, porque 919 

a CASAN quer cumprir o protocolo de fazer esta audiência pública e iniciar as obras, o 920 

prefeito falou para nós que esta audiência seria marcada somente quando estivéssemos 921 

tranquilos com relação a ETE,k só porque isto não aconteceu, o pessoal da prefeitura da 922 

CASAN vão encaminhando as coisas do jeito que eles querem, e o prefeito fica lá 923 

escondidinho sem vir aqui na comunidade responder isso pra gente, então em 924 

consideração, vou aproveitar aqui e dizer que a gente não aceita ETE aqui, enquanto a 925 

CASAN não responder o processo da Ação Civil Pública do MP e comprovar que 926 

realmente ela não vai ter cheiro nenhum, eu sou testemunha, eu estive no Jardim 927 

Maristela, dia dezessete do mês de julho deste ano, eu senti mau cheiro, nem se compara 928 

ao que era antes, porém teve, as minhas dúvidas é de como vai ser controlado isso, além 929 

disso, as medidas compensatórias, elas precisam ser repensadas, e se isso não for com 930 

CASAN é com prefeitura. Bonetti responde: A senhora está enganada, o Jardim Maristela 931 

é aqui na Próspera. Próximo, Sr. Marcelo. Só pra complementar, acho que tem que ficar 932 

muito claro isto aqui, ali está escrito de uma forma muito resumida estas tais medidas 933 

compensatórias, tem que sair daqui, firmado um pacto, realmente daquilo que a 934 

comunidade necessita para que fique catalogado, registrado, e possa ser assinado pelo 935 

prefeito, CASAN para que quando for implantado este projeto, que a gente tenha um 936 
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cronograma, e algum documento que a gente possa cobrar de vocês. Patrícia: A audiência 937 

vai terminar as vinte e duas horas e têm mais três pessoas inscritas, Sr. Ramon, Sra. 938 

Regiane e Sra. Aline. Depois da fala dele, a audiência está encerrada. Boa noite pessoal,  939 

Linha Batista, toda vida é massacrada, porque quando não é a Prefeitura querer botar lixo, 940 

vem outro querer botar lixo tóxico, agora vem aqui vizinho, botar esta porcaria, guardar 941 

esgoto. Porque não vão botar em outro lugar? Não tem que ser aqui. Eu vou fazer mais 942 

uma pergunta para vocês, aquele que aceita, se levante ou bate palma, agora vamos ver 943 

aqueles que não aceitam. Olha aí ó. Muito obrigado. Giuliano: Não há mais inscritos? 944 

Então a gente agradece a presença de todos vocês, agradecemos os comentários, as 945 

perguntas, as brigas que houve isto é muito importante para a democracia brasileira. Muito 946 

obrigado e boa noite.”  Após a apresentação dos assuntos a Audiência Pública foi 947 

encerrada, agradeceu-se a presença de todos nesta reunião, com seu término às 22 948 

horas. Eu, Giuliano Elias Colossi, lavrei a presente Ata, que será anexada a lista de 949 

presença desta Audiência Pública.  950 


