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Manifestações apresentadas pela população presente à Conferência Etapa II – Proposições do Plano
de Saneamento Básico de Juiz de Fora, realizada na Escola de Governo à Rua Maria Perpétua, 72 – 3º
andar – Bairro Ladeira, no dia 01 de fevereiro de 2014 das 08:00 horas às 17:30 horas e respectivas
respostas dadas por parte do Grupo de Trabalho – GT do PSB/JF e pela Esse Engenharia e
Consultoria.

Manifestante: Sr. Antônio Hugo Bento

Sugestão: “Não foi detalhado o valor de cada obra a ser realizada no mais variados pontos do
município, bem como o tempo de duração da mesma.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria / GT Executivo
Respostas:
[ESSE] O detalhamento de cada obra a ser realizada no Município e proposta no PSB/JF, está
apresentado no Cronograma Financeiro ao final do Produto 04, com o prazo estipulado pelo PSB/JF
para o início da sua execução. Ressalta-se que não há como quantificar o tempo de duração dessas
atividades, essa é uma informação que deve ser apresentada quando do planejamento inicial
específico da obra a ser executada.
[GT Executivo] O Plano detalhou estimativas de custos e prazos para cada uma das ações
propostas. Quanto a obras específicas entendemos que não é objeto do PSB/JF. O detalhamento de
cada obra depende de elaboração de projetos executivos e viabilização de recursos, o que será de
responsabilidade de cada ente responsável pelo componente correspondente (Cesama, Demlurb
ou Secretaria de Obras).

Sugestão: “Capacitação dos delegados no que tange a fiscalização dos gastos públicos dessas
obras.”
Resposta/Competência: GT Executivo
Resposta: Os delegados foram escolhidos para acompanharem e colaborarem com a elaboração do
Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora, nas duas Conferências. Está prevista (Programa 01,
Projeto 02, Ação 107 e Ação 108) a capacitação para vários grupos que atuam no Saneamento
Básico (prestadores de serviços, planejadores, reguladores e controle social. Assim, está previsto no
PSB/JF a capacitação da sociedade civil, sempre que estiverem envolvidos com a atribuição de
controle social (conselheiros por exemplo).
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Manifestante: Sra. Cecilia Rabelo

Sugestão: “Promover ação junto ao governo do Estado para estabelecimento de cooperação
interfederativa (a definir mecanismo) para atuação fora de Juiz de Fora.”
Resposta/Competência: GT Executivo
Resposta: Esta iniciativa é administrativa e será inevitavelmente adotada sempre que necessário,
em nível municipal, estadual, federal e de comitê de bacias.

Sugestão: “Incluir obrigação de elaborar-se Plano de Regularização Fundiária Sustentável como
ação para integrar solução das AEIS e demais áreas de ocupação irregular mesmo que não haja
interesse social.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: [ESSE] O projeto PI 01 de atualização da legislação urbanística prevê uma ação voltada à
institucionalização da Política Municipal de Habitação de forma a fortalecer o Plano Municipal de
Habitação, que tem como objetivo ordenar as principais ações de melhoria ambiental de áreas
ditas de risco e com problemas de infraestrutura sanitária e moradia. O plano em questão,
publicado no endereço eletrônico do Ministério das Cidades, não possui uma Política Municipal de
Habitação estabelecida por lei que o torne obrigatório fortalecendo as ações previstas por ele.
[GT Executivo] O PMH prioriza suas propostas com ações voltadas para habitação de interesse
social. A abordagem para todas as situações deve ficar para a revisão do Plano Diretor.
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Manifestante: Sra. Elizabete de Sá Carmo

Sugestão: “Fazer com que se faça a drenagem nos córregos das localidades da zona rural, pois
quando chega o tempo das chuvas os córregos ficam cheios, estradas alagadas, impossibilitando os
acessos aos moradores de se deslocar de suas localidades para trabalharem, porque ficam ilhados,
ou seja, drenagem e limpeza dos córregos, etc.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: O Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, apresenta dois projetos
componentes do Programa de Ações Imediatas – PAI, cujo objetivo é justamente a implementação
imediata de ações de melhoria, correção e obras de drenagem em todos os setores do município
de Juiz de Fora. Além disso, o Programa PRÓ-DRENAGEM vislumbra sete ações que visam garantir:
a manutenção da qualidade da prestação dos serviços desse componente do saneamento básico,
promover a salubridade, a segurança e a redução de riscos de inundação, alagamentos e
escorregamento de encostas.

Sugestão: “Que a zona rural seja avaliada separadamente e especificamente de acordo com a
realidade de cada município. Ex. Rosário de Minas, suas reinvindicações não são as mesmas como
Toledos, Valadares, Penido, Humaitá, Piratininga, etc.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: [ESSE] Os estudos realizados na elaboração do PSB/JF vislumbraram toda a área
pertencente ao município de Juiz de Fora. Salienta-se que para se definir as ações que foram
apresentadas no Produto 04 – Programas, Projetos e Ações, levou-se em consideração não
somente todas as deficiências encontradas na área do Município quando da etapa de diagnóstico,
como também as contribuições provenientes da Conferência Etapa I, pré-conferências e Consulta
Pública realizada por meio do endereço eletrônico do PSB/JF.
[GT Executivo] Acrescentamos que as solicitações identificadas nas reuniões de pré-conferência
(por região) e nas urnas disponibilizadas foram tabuladas e encaminhadas para os órgãos
correspondentes ao assunto.

Sugestão: “Que os órgãos públicos, cobrem mais da sociedade, porque elas querem saber mais dos
seus direitos e não se preocupam em fazer seus deveres”.
Resposta/Competência: GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta: O PSB/JF apresenta proposta de maior integração entre o poder público e a sociedade. A
lei federal prevê grande controle da sociedade sobre a prestação dos serviços, fiscalização,
regulação e planejamento do setor de saneamento básico.
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Manifestante: Sra. Heloisa Negri e Sr. Silvio Rogério

Sugestão: “Maior rigor na aprovação de projetos e aceitação de obras (habite-se) principalmente
quanto a observância das normas brasileiras no que diz respeito a separação das águas pluviais e
esgoto e das áreas permeáveis nas edificações.”
Resposta/Competência GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta: O PSB/JF propõe ação a A 405 de identificação e separação de redes de águas pluviais e
de esgoto. Quanto aos projetos novos além da fiscalização há necessidade de ação de educação
ambiental conforme proposto na Ação A109.

Manifestante: Sr. Ivan Pereira Furtado

Sugestão: “Divulgar mais passagem do caminhão da coleta seletiva, com carro de som, o caminhão
de lixo e obrigado levar o lixo reciclado. Colocar contêiner nos distritos e locais que caminhão não
passa. Criação de cooperativa municipal.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: O Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, apresenta ações constantes do
Programa PRÓ-RESÍDUOS que promovem a ampliação e melhoria da coleta seletiva e normal nos
bairros distantes, áreas de especial interesse social e zona rural, bem como do uso de conteineres
nessas áreas. Também foram propostas ações voltadas à divulgação dos horários de passagem dos
caminhões.
Com relação à criação de cooperativa municipal informa-se que já existem no Município algumas
cooperativas, sendo duas delas maiores: ASCAJUF – Associação de Catadores de Juiz de Fora e
APARES – Associação de Catadores de Papéis e Resíduos Sólidos de Juiz de Fora. Além disso, cabe
salientar que a Prefeitura de Juiz de Fora firmou um Termo de Adesão (com o Servas – Serviço
Voluntário de Assistência Social, tendo como interveniente o CMRR – Centro Mineiro de Referência
em Resíduos, a APARES e a ASCAJUF), cujo objeto é implantar os serviços de coleta seletiva no
Município, buscando com isso a introdução do catador nesse sistema.
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Manifestante: Sr. José Luiz Cabral

Sugestão: “Que se fosse levado em consideração todos os questionamentos das comunidades de
todas as regiões de JF. Respeitando todos os critérios de necessidades, não só os critérios em
âmbito de macrorregião, apresentação das áreas onde estarão sendo realizadas as questões de
saneamento básico de necessidade visual e real nas conferencias e com planilhas.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: [ESSE] A elaboração do PSB/JF tem levado em consideração todas as contribuições
apresentadas pela população, sejam elas feitas durante a Conferencia Etapa I, sejam nos canais
disponibilizados quando da mobilização realizada nas pré-conferencias, seja na Consulta Pública
disponibilizada no endereço eletrônico do PSB/JF. Salienta-se que o Plano de Saneamento de Juiz
de Fora não foi elaborado em âmbito macro, mas a partir das necessidades e deficiências
encontradas quando do estudo do Diagnóstico de toda a área pertencente ao Município, seja ela
urbana ou rural.
[GT Executivo] Acrescentamos que as solicitações identificadas nas reuniões de pré-conferência
(por região) e nas urnas disponibilizadas em equipamentos públicos foram tabuladas e
encaminhadas para os órgãos correspondentes ao assunto.

Sugestão: “Que cada conferência seja apresentada as propostas anteriores e com resultados e que
seja publicado no sistema, e que seja lida na conferencia atual as propostas anteriores.”
Resposta/Competência: GT Executivo
Resposta: Aceitamos a crítica e em outras oportunidades o processo de participação da sociedade
certamente será aprimorado. A partir desta manifestação o GT Executivo fez um levantamento dos
problemas identificados no Diagnóstico (Produto 02) e sua correlação com as Ações Propostas
(Produto 04) e disponibilizará o documento no site do PSB/JF e na SEPLAG/JF (documento
impresso).
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Manifestante: Sr. José Roberto Rodrigues

Sugestão: “Que os gestores do Plano de Saneamento Básico deem mais atenção as comunidades
rurais em todas as suas necessidades de saneamento básico.”
Resposta/Competência: GT Executivo
Resposta: O Plano de Saneamento está sendo concluído. A metodologia deu atenção aos distritos,
com reuniões de pré conferência em cada um deles e com representantes eleitos delegados por
distrito para participarem das conferências. Urnas foram disponibilizadas nos distritos e as
solicitações identificadas nas reuniões de pré-conferência e nas urnas de sugestões foram
tabuladas e encaminhadas para os órgãos correspondentes ao assunto.

Manifestante: Sr. Leonardo Franklin

Sugestão: “P2 – Programa Pró-Águas – Projeto de Gerenciamento no sistema de abastecimento,
A201 a A215 – Garantir abastecimento de água tratada nos distritos industriais de Juiz de Fora
como forma de prever investimentos em nossa cidade. Curto prazo.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta:
[ESSE] O DI é abastecido pelo sistema Walfrido Machado Mendonça que receberá a água captada
no reservatório de Chapéu D’Uvas.
[GT Executivo] O plano prevê ampliação da oferta de abastecimento de água garantindo o
atendimento de novas necessidades inclusive das indústrias.

Sugestão: “PI 05, AI 022, 023 e 024. PAI Projeto Ação. Resíduo da construção civil: Atenção máxima
para implantação/implementação do licenciamento de bota fora; prioridade para a setorização das
coletas.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: Todas as atividades e exigências pertinentes às atividades e ao gerenciamento de
resíduos da construção civil estão contempladas no Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, cuja implementação é pertinente ao Projeto PI05.
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Manifestante: Sra. Lindalva Mantovani de Almeida

Sugestão: “Para que nosso Prefeito nos ajude na implantação do pró-bairro. Para que nos ajude
nas lideranças do bairro. Para que o serviço de reciclagem seja mais fiscalizado, que tenha lugares
próprios. Para os catadores de reciclagem não deixem o lixo nas ruas. Para que melhore os meios
de transporte da nossa cidade porque está precário.”
Resposta/Competência: GT Executivo
Resposta: O programa pró bairros e o Plano de Mobilidade (transportes) não são objetos deste
plano sendo tratados em outros setores. Quanto a Coleta Seletiva o Produto 04 do PSB/JF de
Programas, Projetos e Ações, apresenta ações constantes do Programa PRÓ-RESÍDUOS que
promovem a ampliação e melhoria da coleta seletiva. O Plano de Coleta Seletiva prevê capacitação
dos catadores e também educação ambiental visando atingir a todos os envolvidos.

Manifestante: Prof. Luiz Evaristo Dias de Paiva

Sugestão: “Drenagem: sugerir ações para estabelecer medidas não estruturais de contenção da
erosão laminar decorrentes das atividades de cortes de terrenos para implantação de obras da
construção civil, através das seguintes vias: legislação, fiscalização e acompanhamento, atribuições
de responsabilidades.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: Com relação à drenagem foram propostas no Produto 04 do PSB/JF de Programas,
Projetos e Ações, ações constantes do Programa de Ações Imediatas – PAI – Projeto PI03 de
Institucionalização e Gerenciamento da Drenagem Urbana que visam a estruturação de todo o
setor da drenagem pluvial no Município, além da proposição de ações não estruturais de
problemas advindos de quaisquer tipos de atividades que envolvam movimentação de terra ou
alterem o ambiente. Com relação à introdução de ações voltadas à legislação, fiscalização e
acompanhamento de obras, bem como atribuição de responsabilidades, enfatiza-se que essas são
atividades que deverão ser pertinentes ao órgão municipal proposto para ser criado com o intuito
de manter e gerenciar a drenagem pluvial no município de Juiz de Fora.
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Manifestante: Major Alexandre Humia Casarim

Sugestão: “No diagnóstico e prognostico sobre abastecimento de água consta a insuficiência da
rede de hidrantes públicos para combate a incêndio. Entretanto não há programa, projeto ou ação
referente ao tema.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: [ESSE] A sugestão está em estudo pela equipe técnica da consultoria, do GT e da
Cesama.
[GT Executivo] A ação será incluída conforme solicitado sem ônus para o setor de saneamento do
município, conforme orientação da Agência Reguladora (ARSAE/MG).

Sugestão: “Na represa de São Pedro aproveitar a represa e a canalização já existentes para
implantação de redes de hidrantes públicos de água bruta nos bairros que são atendidos pela
represa e canalização atualmente.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: [ESSE] A sugestão está em estudo pela equipe técnica da consultoria, do GT e da
Cesama.
[GT Executivo] A sugestão não possui sustentabilidade técnica. Destacamos que a rede de hidrante
precisa ter característica técnica específica; que a rede existente será alimentada por outro sistema
(a rede não será desativada) e que a represa é privada.

Sugestão: “Nas ações emergenciais sobre sistema de drenagem quanto a implantação do sistema
de drenagem precisa contemplar a implantação de sistema de alerta e alarme (não há esta
palavra). Inserir a palavra ALARME.
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: Sugestão atendida e inserida no texto do Produto 05 – Ações de emergências e
contingências

Sugestão: “Que a viabilidade econômica para as ações e programas, não seja pensado apenas em
aumento de tarifas e sim vias alternativas com o dinheiro público e doação das campanhas
políticas, das emendas parlamentares, dos parceiros públicos privados e do dinheiro gasto em
propaganda.”

Resposta/Competência: GT Executivo
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Resposta: A viabilidade econômica não contou apenas com recursos das taxas e tarifas. A maior
parte dos recursos previstos para cada ação proposta no PSB/JF é de origem externa,
especialmente da união. O PSB/JF possibilita a cidade a se candidatar a obtenção de recursos
federais para sua implementação, conforme prevê a lei federal. O plano prevê necessidade de
investimentos, nos próximos 20 (vinte) anos, na ordem de 1,2 bilhões de reais. A municipalidade
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para atender a necessidade da cidade. Os
usuários não poderão arcar com todos os ônus, pois as tarifas ficariam inviáveis.

Sugestão: “Os diagnósticos e prognósticos que foram ou forem considerados irrelevantes e não
fora, transformados em programas, projetos e ações, ou não estão inseridos em algum desses
itens, sejam publicamente apresentados com justificativa, e não simplesmente retirados sem
ciência à população.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria/GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF

Resposta:[ESSE] Sugestão atendida.
[GT Executivo] O GT Executivo fez um levantamento e disponibilizará no site do PSB/JF uma
planilha que vincula os problemas identificados no Diagnóstico (Produto 02) com as Ações
Propostas (Produto 4).

Sugestão: “Deixar claro a participação dos membros consultivos na elaboração do PSB/JF e após a
conclusão do mesmo. Será dissolvido?”
Resposta/Competência: GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta: O Grupo Consultivo foi instituído para o acompanhamento do processo de elaboração
do PSB/JF, conforme previsto do Termo de Referência e na metodologia de elaboração do plano.
Quando da implementação do PSB/JF está prevista a criação de uma instância de participação e
controle social (Conselho de Saneamento) visando o acompanhamento e a fiscalização das ações e
recursos destinados ao saneamento básico.

Sugestão: “Implantar ao PSB uma constante educação sobre o lixo doméstico, principalmente nas
periferias.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: O Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, apresenta ações componentes
do Programa PROMOG – Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial – Projeto 02 de
Educação Ambiental e Mobilização Social que promove não somente a capacitação de
multiplicadores, como também ações para a elaboração de estratégias e formulação de
instrumentos visando à realização de atividades voltadas à educação ambiental por parte dos
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prestadores de serviços (Cesama, Demlurb e órgão a ser criado para a gestão da drenagem pluvial)
de forma integrada, promovendo a conscientização da população no que tange ao uso correto da
água, descarte incorreto de resíduos, lançamento de efluentes, entre outros. As ações deverão
ocorrer de forma integrada entre os órgãos pertinentes, de forma contínua e consistente.

Manifestante: Sra. Maria Eunice Toledo Domingues

Sugestão: “Água e esgoto urgente Granjas Triunfo”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria / GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta:
[ESSE] O PSB/JF vislumbra toda a área do município de Juiz de Fora, onde se propôs ações voltadas
à universalização de todos os serviços de saneamento básico prestados.
[GT Executivo] Faz-se necessária a regularização fundiária do loteamento que será tratada na
revisão da Legislação Urbanística (PAI / PI 01 Ações: 001, 002 e 003).

Manifestante: Sra. Marisa Gama da Silva

Sugestão: “Liberação do fundo do executivo para o pró-bairro dentro dos projetos das associações
organizadas, viabilizando custos e obras do PSB/JF. E tendo conhecimento da zona rural que o
município crie a cooperativa municipal de pequeno e médio produtor, viabiliza a melhoria de vida e
a fixação, valorizando assim o consumo e a qualidade”.
Resposta/Competência: GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta: A sugestão está fora da abrangência do PSB/JF. Caso haja viabilidade de utilização dos
recursos do fundo mencionado algumas ações poderão ser implementadas.

Sugestão: “Nos bairros distantes e na zona rural colocar quatro contêineres para que os presidentes
das associações realizem a coleta seletiva adequada uma vez por semana.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
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Resposta: O Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, apresenta ações constantes do
Programa PRÓ-RESÍDUOS que promovem o uso de contêineres para armazenamento e coleta de
resíduos seletiva e normal nos bairros distantes, áreas de especial interesse social e zona rural.

Manifestante: Sra. Maura Luiza de Oliveira Guedes

Sugestão: “Criar uma cooperativa de pasteurização do leite municipal e compostagem do lixo por
contender em bairro com a ajuda da A.M.do bairro e os recicladores e drenagem. Temos projeto e
como ajudar.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta:
[ESSE] Em relação à compostagem, o Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações,
apresenta ações constantes do Programa PRÓ-RESÍDUOS que promovem não apenas o uso do
tratamento de resíduos orgânicos (restos de alimentos) por compostagem, mas também a inserção
dos catadores na sistemática de coleta seletiva. Cabe salientar que a Prefeitura de Juiz de Fora
firmou com o Servas – Serviço Voluntário de Assistência Social, tendo como interveniente o CMRR
– Centro Mineiro de Referência em Resíduos, a APARES e a ASCAJUF, um Termo de Adesão cujo
objeto é implantar os serviços de coleta seletiva no município, buscando com isso a introdução do
catador nesse sistema.
Quanto à drenagem foi proposto no Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, ações
constantes do Programa PRÓ-DRENAGEM que visam a estruturação de todo o setor da drenagem
pluvial no Município, além da melhoria das redes e correção dos pontos de alagamentos e
inundações.
[GT Executivo] Com relação à cooperativa, o assunto foge do objeto do PSB/JF.

Manifestante: Sr. Renilson Ferreira Lima

Sugestão: “Passar resultado, execução, andamentos do projeto PSB/JF por região para cada
representante por e-mail ou carta a fim de facilitar o acesso aos trabalhos para cada
representante.”
Resposta/Competência: GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta:
[GT Executivo] Todo o processo de elaboração do Plano está sendo divulgado no site e conta com a
participação dos representantes (delegados) eleitos por região nas pré-conferências. O GT
Executivo fez um levantamento dos problemas identificados no Diagnóstico (Produto 02) e sua
correlação com as Ações Propostas (Produto 04) e disponibilizará o documento no site do PSB/JF e
na SEPLAG/JF (documento impresso).
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Manifestante: Sargento Almir Alvim

Sugestão: “A valorização da Educação Ambiental nas escolas, igrejas e em toda sociedade em
geral, levando a consciência ambiental. Ampliar e divulgar a coleta seletiva. Estas sugestões
contribuirão e muito para a realização do PSB/JF evitando danos na rede de drenagem e
melhorando a preservação dos nossos mananciais.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: O Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, apresenta ações componentes
do Programa PROMOG – Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial – Projeto 02 de
Educação Ambiental e Mobilização Social que promove não somente a capacitação de
multiplicadores, como também ações para a “elaboração de estratégias e formulação de
instrumentos visando à realização de atividades voltadas à educação ambiental por parte dos
prestadores de serviços (Cesama, Demlurb e órgão a ser criado para a gestão da drenagem pluvial)
de forma integrada, promovendo a conscientização da população no que tange ao uso correto da
água, descarte incorreto de resíduos, lançamento de efluentes, entre outros. As ações deverão
ocorrer de forma integrada entre os órgãos pertinentes, de forma a trabalhar de forma contínua e
consistente”.
Além disso, o Programa PRÓ-RESÍDUOS vislumbra a ampliação da coleta seletiva para todas as
áreas do município de Juiz de Fora.

Manifestante: Sr. Sebastião Fernandes

Sugestão: “Mais transparência com relação as verbas que vem do governo para executar as obras
do município. Que as comunidades sejam informadas sobre todas as obras que serão executadas
em seu bairro. Tudo previamente.”
Resposta/Competência: GT – Grupo de Trabalho do PSB/JF
Resposta:
[GT Executivo] O PSB/JF é um instrumento de planejamento que prevê ações no horizonte de
20 (vinte anos). Para o acompanhamento da execução das obras e aplicação dos recursos, o Plano
prevê a criação e implementação da política de saneamento básico a qual deverá dar as diretrizes
de participação e controle social, e a criação do Conselho Municipal de Saneamento (PROMOG –
P01/Ação 101 e 102). Este Conselho deverá ser deliberativo, paritário, assegurando a representação
do titular do serviço, dos prestadores dos serviços de saneamento básico, dos usuários dos serviços
como, por exemplo, representantes comunitários, de organizações da sociedade civil, órgãos de
defesa do consumidor relacionados ao setor de saneamento.
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Manifestante: Sr. Theodoro Guerra

Sugestão: “Componente abastecimento de água represa São Pedro. Apesar de o diagnóstico
informar a carência (deficiência) no abastecimento da represa São Pedro, deve-se ter uma
estratégia que permita seu uso para esta finalidade, mesmo como reserva para região da Cidade
Alta, uma vez que alguns mananciais de Juiz de Fora passarem por processos de degradação e
incerteza no seu uso futuro (Chapéu D’ Uvas)”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: Com relação à questão do abastecimento, foi feito um estudo onde se comprova que
com a entrada em funcionamento de Chapéu D’Uvas, o volume de água para abastecimento sofre
um incremento substancial, não havendo necessidade da manutenção da represa São Pedro para
esse fim. Além disso, foi inserida no Produto 04 do PSB/JF de Programas, Projetos e Ações, uma
ação específica (A203) componente do Programa PRÓ-ÁGUAS que define:
“A proteção dos mananciais é problema grave no Município, devido à ocupação irregular das
margens, lançamento incorreto de resíduos e efluentes que acabam por impactar de forma
agressiva uma área que deveria ser conservada. Traçar diretrizes de proteção da área de reservação
do manancial de Chapéu D’Uvas através de ação conjunta e gestão compartilhada com municípios
vizinhos Ewbanck da Câmara, Santos Dumont e Antônio Carlos. Elaborar legislação para proteção
dos mananciais Ribeirão Espírito Santo e Represa São Pedro, atualizar a legislação vigente para a
proteção da Represa João Penido, rever as leis de proteção dos mananciais de água do Município,
criação de leis de proteção dos mananciais e contratação de fiscais para o seu cumprimento”.
Objetiva-se com a inserção desta ação promover a melhoria da qualidade das águas e a proteção
da área no entorno de todos os mananciais.
Sugestão: “Componente abastecimento de água represa Dr. João Penido – criar mecanismos para
impedir a rodovia que passa às margens da represa Dr. João Penido, visando manutenção da
qualidade da água deste manancial.”
Resposta/Competência: ESSE Engenharia e Consultoria
Resposta: Conforme cita o Produto 02 – Diagnóstico do PSB/JF – Tomo II – Item 4, “Uma
importante ação implementada pela Prefeitura de Juiz de Fora visando a preservação da bacia da
Represa Dr. João Penido, é a criação de um Grupo de Trabalho (Portaria nº 7947/2012), que tem
como incumbência: analisar os instrumentos de controle do parcelamento, uso e ocupação do solo
da bacia da Represa Dr. João Penido; analisar a necessidade de constituição de uma área de
amortecimento da bacia; apresentar, se necessário, proposta para promover o desenvolvimento
sustentável da bacia e seu entorno”. Este grupo iniciou suas atividades em outubro de 2012, tendo
como propostas de ações de curto, médio e longo prazo: “levantar junto à SARH/SSDA/DAP os
processos de desapropriação de áreas no entorno da represa e fazer busca nos cartórios de registro
de imóveis, com vistas à identificação das áreas públicas localizadas na bacia; congelamento, por
decreto, da área da bacia da Represa Dr. João Penido e da faixa marginal à rodovia que interligará o
Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, à Rodovia BR-040, através de suspensão
temporária de licenças urbanas (de parcelamentos, de construções, de instalação de atividades);
elaboração de plano de fiscalização para a área da bacia, com previsão de execução imediata;
aplicação da Lei Estadual nº 12.503/1997 – Lei Piau – investindo 0,5% da receita operacional da
Cesama para a preservação e proteção dos mananciais de abastecimento; elaboração de plano de
zoneamento urbano específico para uma faixa ao longo da rodovia, que interligará o Aeroporto
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Regional da Zona da Mata, em Goianá, à Rodovia BR-040; elaboração do Plano Diretor e proposta
de revisão da Lei nº 6.087/1981, referente à Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido. Dentre
as ações propostas, destaca-se a importante medida de suspensão temporária de licenças urbanas,
como parcelamentos, construções e instalação de atividades, tanto na área da bacia, quanto na
faixa marginal à nova rodovia.”

OBSERVAÇÕES:
As sugestões apresentadas pelo Sr. Augusto Costa de Oliveira, Sra. Elci dos Santos Andrade, Sr.
Sebastião Fernandes Rabelo e Sra. Lindalva Mantovani de Almeida são pertinentes a ações de cunho
específico da Prefeitura e não o são ao PSB/JF, devendo ser direcionadas aos setores específicos para
resposta ou providências.
A sugestão apresentada pelo Sr. Paulo César dos Santos está de difícil leitura não sendo possível uma
resposta.

