
 

  

AUDIENCIA PUBLICA Nº 002/2019 

Audiência Pública para tratar sobre os serviços de captação, tratamento e 

distribuição de água e a coleta do esgotamento sanitário, desenvolvidos pela 

Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo – APA. 
 

 

Aos 03 de julho de 2019, às 19:00h, na Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, localizada na 

Avenida Lions Internacional Oeste, nº. 2021, Centro, foi realizada a Audiência Pública sobre os 

serviços de captação, tratamento e distribuição de água e a coleta do esgotamento sanitário, 

desenvolvidos pela Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo – APA. O evento contou com 

a participação de vários representantes da sociedade civil, conforme a lista de presentes (Anexo), 

Estiveram presentes na audiência representantes do Legislativo do município, na pessoa do seu 

presidente Gilmar Santos de Souza e do Vereador Paulo Cesar Dendena, os representantes da 

Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo – APA senhor Diogo Daniel Gasparin – 

Coordenador Regional da APA e senhor Iury Adineu Rodrigues Kels – Gerente do Escritório da 

APA em Peixoto de Azevedo, representando os presidentes de Bairros a senhora Helisclene de 

Almeida – Presidente do Bairro Liberdade e o representante do Conselho de Segurança Publica 

de Peixoto de Azevedo - CONSEG senhor Edson Santos, O chefe do Poder executivo não 

compareceu e nem enviou representante. 

A audiência pública foi promovida pela Câmara Municipal de vereadores, organizada pelo 

vereador Alexsandro Manhaguanha, com o apoio da presidência da Casa e de sua equipe técnica. 

Precisamente no horário estipulado o vereador Alexsandro Manhaguanha assume a presidência 

da audiência publica determinando ao cerimonial que procedesse com a composição do 

dispositivo de honra, que ficou constituído: Presidente do Legislativo ver. Gilmar Santos de 

Souza, vereador Paulo Cesar Dendena, senhor Diogo Daniel Gasparin – Coordenador Regional 

da Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo – APA, sediada em Guarantã do Norte, senhor 

Iury Adineu Rodrigues Kels – Gerente do Escritório da APA em Peixoto de Azevedo, senhora 

Helisclene de Almeida – Presidente do Bairro Liberdade e o senhor Edson Santos presidente 

Conselho de Segurança Publica de Peixoto de Azevedo.  O Presidente da Audiência incialmente 

teceu suas considerações quanto ao objetivo do evento e pediu aos participantes que não 

fugissem do objetivo da audiência que é exclusivamente tratar sobre os serviços de captação, 

tratamento e distribuição de água e a coleta do esgotamento sanitário, desenvolvidos pela 

Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo, propiciando à população do Município de Peixoto 

de Azevedo o conhecimento e a oportunidade de conhecer as proposições do plano de ação da 

concessionária APA, bem como debater com os representantes a empresa sobre pontos cruciais 

que a tempos assolam nossa cidade e também darmos a oportunidade da concessionária APA de 

fazer  clara demonstração de seus objetivos e esclarecimentos, de possíveis dúvidas por parte dos 

interessados. Ato contínuo o presidente da audiência deixa a palavra livre para os membros da 

mesa de honra. Falaram em ordem sequencial o Sr. Paulo Cesar Dendena (vereador), Srº senhor 

Diogo Daniel Gasparin (Coordenador Regional da Concessionária Águas de Peixoto de Azevedo 

– APA).  

Em seguida o presidente da audiência publica deixou a palavra livre para a participação dos 

munícipes presentes, abrindo espaço para o debate sobre o assunto em pauta. Fizeram uso da 

palavra os senhores: Ivanildo Andrade da Silva, que relatou sobre um problema pontual em que a 



 

  

mais de dois anos não possui agua tratada em casa, devido um problema de faturas abusivas, e o 

escritório local não teve a devida competência para resolver. Reclamou ainda do péssimo 

atendimento dispensado por alguns funcionários da APA em Peixoto de Azevedo. Relatou ainda, 

que é morador do Centro Antigo, e que no setor onde mora é feito cobrança da Rede de Esgoto, 

sem os moradores utilizar tais serviços, e afirmou ter conhecimento de uma rede antiga de esgoto 

construída em meados de 1994, porém a tempos está entupida. O senhor Diogo Daniel Gasparin 

esclareceu que essa era uma questão pontual e colocou o escritório na pessoa do novo supervisor 

senhor Yuri Adineu para resolver da melhor forma o problema pautado. Quanto a essa rede 

antiga, diz desconhecer tal rede, porém enviaria uma equipe para fazer os devidos 

levantamentos, caso não haja uma rede de esgoto na área de sua residência, as cobranças são 

indevidas. Caso constate a irregularidade a Empresa poderá ressarcir aos usuários as cobranças 

indevidas. A senhora Clarice Marines Cenci Bee, se manifestou preocupada com o Saneamento 

Básico, e pediu aos representantes da concessionaria que viabilizasse a colocação de um diu 

enfrente à sua casa, pois a mesma tem interesse de utilizar o sistema de esgoto da Cidade. O 

representante da APA se mostrou satisfeito com o posicionamento da munícipe e disse que a 

empresa está empenhada em atender toda as demandas e interligar os moradores ao sistema de 

rede de esgoto. O senhor Jheferson Dias de Oliveira usou a palavra para reclamar dos valores das 

taxas de esgoto que são cobradas de forma abusiva nas faturas de águas sem a utilização por 

parte dos moradores. O representante da APA alegou tal valor foi estipulado pelo poder 

Concedente, neste caso a prefeitura de Peixoto de Azevedo, quando na elaboração do edital de 

concessão firmado em meados de 1998. O Senhor José Ribamar Veloso usando a palavra pediu 

para que fosse criado uma taxa mínima para quem não está utilizando a Rede de Esgoto. 

Reclamou ainda sobre o atendimento dispensado aos usuários da empresa, no tocante as 

reclamações de faturas altas, bem como, facilidades no pagamento da mesma, onde tem casos de 

pessoas de baixa renda com valores superior ao seu rendimento mensal, e quando procuram o 

escritório são maus recebidos e saem sem nenhuma solução, os atendentes se limitam a dizer que 

temos que pagar de qualquer jeito, fazem um verdadeiro terrorismo na mente dos incautos. O Dr. 

Alexsandro Manhaguanha que preside a audiência, pedindo um aparte, informou que formalizou 

um projeto de Lei em criará no Município a Tarifa solidária para atender aos munícipes de baixa 

renda. Quanto ao atendimento por parte dos funcionários, afirmou que irá averiguar as acusações 

feitas por vários munícipes, e que tomara as medidas cabíveis necessárias, porem a APA em 

Peixoto de Azevedo está sob nova direção e que o atual gerente tem uma nova metodologia de 

trabalho que com certeza atenderá aos usuários com mais transparência e lisura. O senhor 

Salomão Sales Costa questionou aos representantes se eles tem uma planilha das reclamações 

por partes dos usuários, se a APA tem um projeto ou plano de ação para atender todas as 

demandas. Questionou ainda sobre as inúmeras reclamações sobre o excesso de ar que passa pelo 

relógio, causando aumento na fatura. O representante da APA disse que possui uma planilha, 

porem são poucas as reclamações que tem chegado ate a ouvidoria da empresa, alegou que a 

população se limita a cobranças nos grupos de WattsApp, porém tais cobrança não chega ate a 

concessionária. O representante da APA fez um apelo aos moradores que utilizem os meios de 

comunicação disponibilizado pela empresa para tais fins. O senhor Antônio G. Fernandes 

parabenizou a iniciativa do vereador Dr. Alex em convocar a população para o debate com a 

empresa APA e cobrou da empresa uma explicação sobre as constantes quebra do asfalto para 

manutenções sem a devida recuperação do pavimento e de forma irresponsável tem deixado o 

asfalto danificado. O representante da APA disse que a empresa tem procurado cumprir suas 



 

  

obrigações e tem feito reparos ate a mais do que é proposto, afirmou ainda que a empresa 100 

metros de asfaltos para fazer os reparos necessários. O vereador Paulo Cesar Dendena usando a 

palavra pediu aos representantes da APA que fizessem constantes vistorias no bombeamento da 

água, e que caso seja necessário que providencie o aumento da capacidade das bombas, para 

evitar as constantes falta de água em muitos bairros da nossa Cidade. O Senhor Deybe da TV 

Miragem questionou a empresa APA sobre o excesso de cloro na água fornecida pela Empresa, 

porque água chega suja em muitas torneiras e porque não muda o sistema de capacitação de água 

que está instalado no Rio Peixoto, para o Rio Piranha que fica a 150 metros a frente. Em suas 

repostas os representantes da APA foram categóricos em afirmar que cumprem as normas legais 

quanto ao uso do cloro, e que fazem as devidas conferencias a cada 2horas e protocolam 

constantemente os resultados junto a vigilância sanitária do Município, porém não souberam 

explicar as águas leitosas que saem nas torneiras dos munícipes cujas reclamações viraram 

rotinas nos meios de comunicação. Quanto as águas sujas e barrentas alegaram que no Município 

estouram canos constantemente, e nesses casos não tem como impedir a entrada de terra. Quanto 

a mudança de local não depende só da Concessionaria, no ato da assinatura do contrato de 

concessão foi cedido esse local para uso por parte da empresa, qualquer mudança deve partir por 

iniciativa do poder concedente. O senhor Joaquim Fernandes representante da Maçonaria e do 

CRC/MT teceu duras criticas a Empresa APA e questionou se a empresa está preparada para 

atender todas as reclamações, pois tem redes de esgoto de lança os dejetos no córrego das 

lavadeiras e desagua próximo ao sistema de capacitação ou seja, segundo o reclamante os 

usuários estão bebendo fezes. Os representantes alegaram que não tem conhecimento dos esgotos 

de lançam no Córrego das Lavadeiras, e que essas redes de esgoto antigas não são de 

competência da Empresa APA. Se algumas pessoas estão usando esses esgotos não tem 

autorização da APA, tais pessoas deveriam ser denuncias ao Ministério publico para as 

providencias cabíveis. Relata que já tiveram usuários que fizeram instalação no sistema pluvial. 

Os munícipes pediram ainda aos presentes que houvesse uma maior união e parceria entre os 

poderes públicos e a empresa detentora da Concessão para exploração de água e esgoto para que 

a população não venha ser prejudicada. O Reporte Tripa ainda reclamou do mal funcionamento 

da ouvidoria da empresa, pois diariamente recebe inúmeras ligações de usuários descontente com 

os serviços prestados pela empresa. O presidente da Audiência Alexsandro Manhaguanha em 

suas considerações finais assinalou que existem reclamações de todos os níveis, desde denúncias 

de captação de água em local passível de contaminação, água chegando nas torneiras barrenta e 

turva, interrupções no fornecimento, inoperância e problemas no sistema de coleta e tratamento 

do esgoto, quebra do asfalto para manutenções sem a devida recuperação do pavimento, valores 

exorbitantes das contas, o rompimento dos dutos nas ruas da cidade na questão da demora no 

reparo, entre outras situações que devem ser expostas, debatidas e sanadas diante de um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) já formalizado entre a Prefeitura, APA e o Ministério Público 

Estadual. O que precisamos é ter um posicionamento real se a APA vai está cumprindo o seu 

compromisso. Agradeceu a presença dos munícipes, e afirmou ter ficado feliz em ver uma 

população participativa, cobrando resultados. O presidente da Câmara Municipal senhor Gilmar 

Santos de Souza, se colocou a inteira disposição para aquilo que depender do Poder Legislativo 

será feito para todos os problemas seja sanados.  O senhor Diogo coordenador Regional da APA 

em suas considerações finais lembrou da  importância da participação popular para que a possa 

desenvolver um bom trabalho e do interesse dos poderes locais em contribuir para o 

melhoramento das atividades da empresa na Cidade, disse ainda, que o escritório da empresa está 



 

  

a disposição de todos os usuários indistintamente, e que fará visitas in loco pessoalmente para 

averiguar os pontos elencados na presente audiência, e que não medirá esforços para melhorar os 

serviços prestados, sairá da audiência motivado para na medida do possível atender todas as 

demandas gerais e as pontuais. Após as considerações o presidente da Audiencia salientou que 

seriam feitos os seguintes encaminhamento: 1) Ao Poder Executivo para providenciar todas as 

formalidades legais para alterar o local da Capacitação de água; 2) Ao Poder Executivo para 

protocolar intenção com a AGER para regular a Concencionária; 3) A Concencionária para a 

limpeza nas pontas da Rede.  Havendo terminado os debates e as considerações finais o 

presidente da audiência encerrou a mesma às 21:50hs. Peixoto de Azevedo/Mt., em 03 de julho 

de 2019. 

 


