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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - EIXOS ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAQUAQUECETUBA 

 

PERÍODO: 31/05/2021 a 17/06/2021  

A Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Saneamento e em observância à legislação vigente, está 

elaborando a Revisão do Plano de Saneamento Básico do Município de 

Itaquaquecetuba – eixos Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

aprovado pelo Decreto Municipal nº. 7.463, de 18 de maio de 2017. 

 

Em atendimento à Lei Federal nº. 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 

14.026/2020, o município de Itaquaquecetuba está elaborando e revisando o 

PMAE, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, de forma a estabelecer uma revisão do estudo anterior e adequando-

o aos dados atuais das condições do município.  

 
A Revisão do Plano analisou as ações e metas para universalização do 

saneamento básico no município desde sua aprovação. 

Nesta revisão estão sendo apresentadas e propostas novas ações e metas de 

curto, médio e longo prazo, buscando a universalização dos serviços e de 

acordo como a atualização do marco regulatório do saneamento básico (Lei nº. 

14026/20). O acompanhamento, a atualização e a revisão do PMAE estão 

previstas nos diplomas legais e vem ao encontro das necessidades do 

município, visto tratar-se de um instrumento de planejamento dinâmico que 

depende de vários fatores para sua execução.  

 

Em função da pandemia do COVID-19, a Prefeitura irá realizar audiência 

pública disponibilizando o material para contribuições da sociedade entre os 

dias 31/05/2020 a 17/06/2020. Todas as contribuições deverão ser preenchidas 

conforme Modelo de “FORMULÁRIO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA” (clicar) e 

encaminhadas para o e-mail: semmasitquaquecetuba@gmail.com  

mailto:semmasitquaquecetuba@gmail.com
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Anexo a “Revisão do PMAE” e o “Aviso de audiência pública e Regulamento”  

 

Segue abaixo os seguintes documentos para audiência pública:  

 ANEXO 1: Revisão do Plano Municipal de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário de Itaquaquecetuba -  PMAE;  

 ANEXO 2: Aviso de Audiência Pública e Regulamento;  

 ANEXO 3: Formulário para Consulta Pública. 

 

REGULAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, no uso de suas 

atribuições legais, COMUNICA a abertura da AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente 

à REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PMAE, que define as ações e metas visando a 

universalização dos serviços de saneamento básico no município de 

Itaquaquecetuba, com período para envio de contribuições entre os dias 31 de 

maio de 2021 a 17 de junho de 2021.  

 

DO OBJETIVO  

O objetivo da Audiência Pública é possibilitar que a construção da revisão do 

Plano seja feita com a participação da sociedade, garantindo a publicidade e a 

transparência das ações e metas de saneamento básico do município.  

 

DA PARTICIPAÇÃO  

A documentação objeto desta Audiência Pública, o modelo para envio de 

contribuições, assim como os critérios e procedimentos para participação estão 

à disposição dos interessados no endereço eletrônico:  

Poderão participar da consulta pública pessoas físicas ou jurídicas 

interessadas no tema.  
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DO REGULAMENTO  

As contribuições devem ser realizadas acessando o link acima.  

 

Todas as contribuições deverão ser encaminhadas conforme Modelo de 

“FORMULÁRIO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA” disponível no link indicado e 

encaminhadas para o e-mail: semmasitquaquecetuba@gmail.com 

 

É obrigatória a identificação do remetente com nome completo, RG e telefone 

de contato.  

 

As contribuições não enviadas ao e-mail indicado acima, bem como que não 

estejam contidas no formulário disponibilizado, não serão apreciadas. As 

contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando-se 

sempre a página, além do trecho, figura ou quadro a que se referem, devendo 

ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem 

sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item.  

 

As manifestações recebidas serão registradas e consolidadas em relatório que 

será analisado e disponibilizado na página eletrônica da PMI/SEMMAS. No 

relatório constará o nome dos autores das propostas e as respectivas 

sugestões apresentadas. Não serão divulgados os endereços, telefones e/ou e-

mails dos participantes.  

 

Itaquaquecetuba, 31 de maio de 2021 

 

JOÃO CARLOS NAVARRO 

Secretário de Meio Ambiente 

SICLANEI VICENTE DOS SANTOS CASTALDI 

Secretário Adjunto do Meio Ambiente 

CRISTIANE OLIVEIRA SILVA SANTANA 

Diretora de Departamento de Saneamento Básico 
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