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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE "ABASTECIMENTO DE ÁGUA" REÚNE
BOM PÚBLICO

A Câmara Municipal de Navegantes
reuniu na noite da segunda-feira (25), a
partir das 19 horas, autoridades e
comunidade para debater em Audiência
Pública o “Abastecimento de Água no
Município de Navegantes”. A
iniciativa foi dos vereadores Murilo
Cordeiro (PT), Paulo Rodrigo Melzi
(PSD) e Jassanan Ramos (MDB),
autores do requerimento conjunto
solicitando a realização do encontro.
Participaram da mesa de debates os
vereadores proponentes citados acima,

o presidente do Poder Legislativo Municipal, Valmir César Francisco (PSDB), o “Chero”, o
Secretário Municipal de Saneamento Básico de Navegantes, Joab Bezerra Duarte Filho, o Diretor
Administrativo da SESAN, Humberto Galvez, o Diretor Geral do Serviço Municipal de Água,
Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA, Diego Antônio da Silva, o Procurador da
autarquia, Diogo Vitor Pinheiro, o Promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Navegantes, Márcio Gai
Veiga, representantes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, da
concessionária “Águas de Penha”, e do grupo “Juntos em Defesa de Navegantes”.

Problemas apontados

A audiência pública reuniu ótimo público, promoveu o debate entre comunidade e autoridades
presentes e serviu para esclarecer algumas situações graves como a admissão do erro por parte da
SESAN ao acusar o SEMASA de falhar no fornecimento de água para Navegantes em janeiro deste
ano – hipótese refutada novamente pelos diretores do SEMASA durante o encontro.
Foram apontados também alguns dos motivos para a falta de água na temporada de verão, como a
falta de capacidade de reservação de água – Itajaí possui 21 milhões de litros de capacidade em seus
reservatórios, garantindo até seis horas de abastecimento em caso de interrupção total do sistema, e
Navegantes conta hoje com apenas três milhões.
A falta de tecnologia de ponta para averiguação de vazamentos, o alto índice de perda de água por
conta de um sistema antigo também foram mencionadas como fatores que aumentam a
possibilidade de falta de água na cidade. Outras situações elencadas no encontro para justificar os
problemas no abastecimento foram a falta de capacidade técnica de servidores da SESAN e os
recorrentes problemas de gestão interna.

Encaminhamentos
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Diferentes soluções foram mencionadas durante o encontro pelas autoridades e público presente.
Entre os principais encaminhamentos, estão: Realização de estudo para transformação da SESAN
em uma autarquia; Melhorias no corpo técnico da SESAN e/ou realização de concurso público;
Estudo para implantação de um consórcio ou intermunicipalização repassando ao SEMASA
algumas atividades inerentes à SESAN; Investimento em melhorias nas adutoras e tubulações, em
reservação de água e em tecnologia; Ligação de água do SEMASA para os bairros da área rural de
Navegantes.

Navegantes, 25 de Fevereiro de 2019.
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